SPORTKAMPEN 2019

WWW.SPORTIEK.BE

SPORTDAGEN scholen - groepen
www.sportiek.be

chris@sportiek.be

ZEDELGEM

JABBEKE

3 tot 7 jaar (kleuter en 1e graad)

0476/53 77 44

EIGEN LOCATIE

vast pakket - 6 activiteiten van 40’
rollerroad * springkasteel * ballenspel
coördinatiespelen * estafetten * airtrack
8 tot 18 jaar

keuze uit sportpakket - 6 activiteiten van 40’ of 4 activiteiten van 60’
teambuilding * rollerroad * biking * springkastelen * attracties * zaalsport
SPECIFIEK ZEDELGEM: touwenparcours * deathride
SPECIFIEK JABBEKE: beachsport * aqua * splash * speleo * spinning
in samenwerking met MOEV

KLEIN STRAND

GROENE MEERSEN

Varsenareweg 29 Jabbeke

Stadionlaan 48 Zedelgem

Vakantiepark
KLEIN STRAND

Cafetaria
VRIJETIJDSCENTRUM
JABBEKE

Varsenareweg29
8490 Jabbeke

Vlamingveld 40
8490 Jabbeke
0497/48 63 89

Info@kleinstrand.be
www.kleinstrand.be

Ma-Vrij 10u30
Za 9u - 13u
Zondagnaargelang activiteiten

Sportcafe
Groene Meersen
Zedelgem

Maandag - Dinsdag
Donderdag - Vrijdag
Woensdag
Zaterdag
Zondag

16u30 - ...
14u00 - ...
09u00 - ...
09u00 - 13u00

JEUGDKAMPEN SPORTIEK
PERIODES
K1: 04 - 08 maart
G1: 01 - 05 juli
G2: 08 - 12 juli
G3: 15 - 19 juli

Kleuter: 3 tot 6 jaar

P1: 08 - 12 april
G4: 22 - 26 juli
G5: 29/7 - 02 aug.
G6: 05 - 09 aug.

LEEFTIJDSGROEPEN
Basis: 6 tot 8 jaar

Omni: 8 tot 14 jaar

P2: 15 - 19 april
G7: 12 - 16 aug.
G8: 19 - 23 aug.
G9: 26 - 30 aug.

EXTERN:
E = Extern warme maaltijd
P = Extern picknick
H = Halve dag
INTERN:
I = Internaat

VERBLIJFSFORMULES

Verzorgde activiteiten
Gebruik sportmateriaal en terreinen
Verzekering tegen ongevallen en BA
Brevet met persoonlijke actiefoto
Fiscaal attest (tot 12 jaar)
Attest mutualiteit of andere instanties
Gratis T-shirt voor alle deelnemers

PRIJS OMVAT

Aanvang: 9u of 13.30u
Einde:
verschillend per kampplaats

UURREGELING

GRATIS opvang
een half uur vóór en na

PRIJSVERMINDERING

€ 5 per deelnemer
(enkel voor volle dagkampen en niet
cumuleerbaar)

* vanaf een tweede gezinslid tijdens
hetzelfde kampjaar
* vanaf een tweede kamp in hetzelfde jaar

Alle gegevens gelden voor sportkampen in Zedelgem, Brugge, Knokke, Jabbeke, Wielsbeke.

INFO

* onze site www.sportiek.be * mailen naar info@sportiek.be
* telefoneren naar 0476/48 23 07

DE GEGEVENS IN DE FOLDER KUNNEN TEN ALLEN TIJDE GEWIJZIGD WORDEN.
RAADPLEEG DAAROM ONZE SITE WWW.SPORTIEK.BE

Uw verzekeringsmakelaar

wij verlenen service op kantoor of bij u thuis
Molenstraat 1a, 8370 Blankenberge
050/415090 – info@assuflex.be

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u minimum 10% korting op uw
huidige verzekeringspremies (auto, brand, familiale en bedrijfspolissen)

CENTRUM ZEDELGEM - JABBEKE
Krokus:
Pasen:
Zomer:

K1: 04 - 08 maart
P1: 08 - 12 april
G1: 01 - 05 juli
G2: 08 - 12 juli
G3: 15 - 19 juli

P2: 15 - 19 april
G4: 22 - 26 juli
G5: 29/7 - 02 aug.
G6: 05 - 09 aug.

Internaat mogelijk (G1 G2 G3 G6)

G7: 12 - 16 aug.
G8: 19 - 23 aug.
G9: 26 - 30 aug.

KLEUTERKAMPEN 3 - 6 jaar

ZEDELGEM (alle periodes)
Themaweken
K1: Carnaval
P1: Lente
P2: Allemaal beestjes
G1: Toveren
G2: Indianen
G3: De ruimte
Sportpakket
Verder nog

JABBEKE (zomervakantie)
G4: Sprookjes
G5: Op safari
G6: Op het kasteel
G7: Sporten is gezond!
G8: Een reis rond de wereld
G9: Kabouters en Elfjes

zwemmen - dans - kleutertennis - kleutergym bal- en bewegingsspelen - fietsen
trampoline - airtrack - knutselen - grime toffe springkastelen

€ 60 (H) € 104 (P) € 129 (E)

CREA KLEUTERKAMP 4 - 6 jaar

Creatieve kleuters kunnen vanaf 4 jaar kiezen voor
een sportkamp waar sporten en knutselen elkaar afwisselen.
Voor snelle beslissers - beperkt tot 30 plaatsen per week

G1 - G5

€ 114 (P) € 139 (E)

CENTRUM ZEDELGEM - JABBEKE
BASISKAMPEN 6 - 8 jaar
ZEDELGEM (alle periodes)
EXTERNAAT

JABBEKE (zomervakantie)

K1 - P1 - P2 - G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - G9
G1 - G2 - G3

INTERNAAT O.L.V. van BETANIE

Een gezellige en toffe sfeer in een goed uitgerust internaat,
gelegen in een rustige groene omgeving.
Goed opgeleide en enthousiaste monitoren zorgen er voor leuke
avondactiviteiten (bosspel, fotozoektocht, stratego, één- tegen
allen, fuif op donderdag, ...) en een gezellig samen zijn.
Een enige gelegenheid om wat zelfstandigheid aan te leren, even
weg te zijn van bij mama en papa en herinneringen voor het leven op
te doen. Doen...

VAST PAKKET
het pakket wordt samengesteld, rekening houdend met de
gekozen voorkeursporten van de deelnemers.
zwemmen komt meermaals aan de beurt.
maak in 1 keuze uit het sportpakket

minitennis - voetbal - dans - atletiek - sportspelen - gym - basketbal
optie: 1 halve dag ponyrijden*
ponyrijden enkel in zomervakantie (G1 - G3 - G4 - G5 - G9)

maak 1 keuze uit het activiteitenpakket

avontuur - creativiteit - omnirecreatie - rollerroad

€ 65 (H)

€ 114 (P) € 144 (E) € 250 (I)

Avontuur: klimmuur, speleobox, hindernissenparcours, ...
Rollerroad: fietsen, steps, trike en gocart
Ponyrijden: 1 halve dag (G1-G3-G4-G5-G9)

* meerprijs: ponyrijden € 35

CREA BASISKAMP 6 - 8 jaar

Creatieve basiskampers kunnen kiezen voor een sportkamp waar
sporten en knutselen elkaar afwisselen.
Voor snelle beslissers - beperkt tot 30 plaatsen per week

G1 - G5

€ 119 (P) € 149 (E) € 255 (I)

CENTRUM ZEDELGEM - JABBEKE
OMNIKAMPEN 8 - 14 jaar

ZEDELGEM (alle periodes)

JABBEKE (zomervakantie)

EXTERNAAT
K1 - P1 - P2 - G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - G9
INTERNAAT O.L.V. van BETANIE G1 - G2 - G3 - G6
Een gezellige en toffe sfeer in een goed uitgerust internaat, gelegen in een rustige groene
omgeving.Goed opgeleide en enthousiaste monitoren zorgen er voor leuke
avondactiviteiten (bosspel, fotozoektocht, stratego, één tegen allen, fuif op donderdag, ...)
en een gezellig samen zijn. Een enige gelegenheid om wat zelfstandigheid aan te leren,
even weg te zijn van bij mama en papa en herinneringen voor het leven
op te doen. Doen...
VAST PAKKET
het pakket bestaat uit minimum 6 verschillende sporten en activiteiten,
rekening houdend met de gekozen voorkeursporten van de deelnemers.
maak in voorkeurvolgorde 2 keuzes uit het sportpakket

avonturenpakket*(enkel zomer) - badminton - basketbal - dans - gym
gevechtssport(enkel zomer) - STEM*(G8) - tennis - tafeltennis - tennis
rugby (G2 en G8 - vanaf 10 jaar) - voetbal - volleybal - zwemmen(niet G3-G4)
OPTIE: 1 halve dag bushcraft* (vuurmaken G1,G2 en G9)

maak 1 keuze uit het activiteitenpakket

avontuur - creativiteit - rollerroad - sportspelen - waterski*

Sportspelen: balsport, hockey, bounceball, kinbal, tjoekbal, frisbee
Avontuur: touwenparcours, mountainbike, teambuilding, kliminitiatie, .....
Rollerroad: steps, trike, gocart en gekke fietsen.
Avonturenpakket*: touwenparcours+deathride, mountainbike, speleo,
oriëntatie, teambuilding, boogschieten, klimmuur + via ferrata,
NIEUW
watersport (kajak, vlot, surfplank, waterfiets, splash, waterglijbaan)
Bushcraft*: vuur in de natuur (met een mes bewerken we een stok, om
iets lekkers te roosteren boven ons zelfgemaakt kampvuur.
Vuurmeester met de firesteel (1 halve dag in G1, G2 en G9)
In samenwerking met Spes Nostra Zedelgem (G8: 20-24 augustus)
STEM*: Tijdens deze kampweek maak je kennis met elektronica,
programmeren, robotica, 3D design en 3D printing. Ontwikkel jouw
STEM-talent en ontdek de wondere wereld van technologie.
In de namiddag kun je proeven van een waaier aan sporten.
Tijdens dit kamp is afwisseling troef!

€ 119 (P) € 149 (E) € 255 (I)
* Meerprijs: bushcraft €10 - avonturenpakket € 25 - waterski € 70 - STEM € 90

CENTRUM ZEDELGEM - JABBEKE
VOLLEYBALSTAGE

Ben jij al een geoefend volleybalspeler of –speelster? Of zet je nog
maar pas je eerste stappen in de volleybalwereld? Geen nood, we
trainen in aparte groepen volgens niveau!
Wil je je conditie en je volleybalvaardigheden verder ontwikkelen en
zorgen dat je klaar gestoomd wordt voor een nieuw seizoen?
Wil je nieuwe vrienden leren kennen uit andere ploegen die je
misschien in de loop van het volleybalseizoen aan de andere kant van
het net zult ontmoeten?
Schrijf dan snel in voor deze spetterende volleybalstage onder leiding van
gediplomeerde trainers die je de knepen van het vak leren!
Dagelijks twee sessies (2 x 2u) specifieke training in de gekozen
sport, met daarnaast activiteiten uit het pakket omnisport.

G1 - G2 - G3

€ 129 (P)

€ 159 (E) € 265 (I)

FIETSSTAGE

Dagelijks twee sessies (2 x 2u)specifieke training onder
begeleiding van gespecialiseerde trainers.

opwarming * theorie over fietsonderhoud en -herstelling
verkeersveiligheid * spiertraining * spinning * techniektraining
behendigheidsparcours * klimmen en dalen * spelvormen
duorace * langere rit met wedstrijdvorm * tijdrijden * afvalling * ..

G2 - G6 - G8

€ 129 (P) € 159 (E) € 265 (I)

DANSSTAGE

Dansles onder begeleiding van gespecialiseerde trainers.

Dagelijks twee sessies (2 x 2u) specifieke training in de
gekozen sport,met daarnaast activiteiten uit het pakket
omnisport.
G1- G2 - G6
€ 129 (P) € 159 (E) € 265 (I)

SIBE KNOKKE

Pasen P1: 08 - 12 april
Zomer G1: 01 - 05 juli

P2: 15 - 19 april
G2:08 - 12 juli

KLEUTERKAMPEN 3 - 6 jaar

Kleutersportkampen uitgewerkt in een wekelijks creatief thema.
Sportpakket
Verder nog

kinderdans - kleutergym - fietsen
klimmen en klauteren - bewegingsspelen
optie: balletinitiatie*

airtrack - knutselen - grime - toffe springkastelen

Balletinitiatie: dagelijks 1 uur - meerprijs € 10

€ 60 (H)

104 (P)

€ 129 (E)

BASISKAMPEN 6 - 8 jaar
Sportpakket
Verder nog

gym - minitennis - balsport - sportspelen beachsport
optie: balletinitiatie*
airtrack - springkastelen - knutselen omnirecreatie

Omnirecreatie: sportspelen, dans, ...
Balletinitiatie: dagelijks 1 uur - meerprijs € 10

€ 65 (H) € 114 (P)

€ 149 (E)

OMNIKAMPEN 8 - 14 jaar

Stel zelf je pakket samen. Maak 1 keuze uit elke kolom.
gym - omnisport
omnisport

avonturenpakket*
omnisport

omnirecreatie
zwemmen

Omnisport: tafeltennis, badminton, volleybal, balsport, hockey, ...
Avonturenpakket (enkel namiddag): touwenpiste, deathride, speleo,
watersport (Anemos), klimmuur, mountainbike, boogschieten, teamproeven,...

€ 119 (P) € 149 (E)
meerprijs: avonturenpakket € 35

HERNIEUWENBURG WIELSBEKE
G1: 01 - 05 juli

G2: 08 - 12 juli

KLEUTERKAMPEN 3 - 6 jaar

Kleutersportkampen met dagelijkse lessen watergewenning,
uitgewerkt in een wekelijks creatief thema.
Sportpakket
Verder nog

kinderdans - kleutergym - klimmen en klauteren bewegingsspelen - dagelijks watergewenning - fietsen
airtrack - knutselen - grime - toffe springkastelen

Opvang ‘s morgens vanaf 7 uur (+ € 1) - ‘s avonds tot 18 uur (+ € 1)

€ 104 (P) picknick

BASISKAMPEN 6 - 8 jaar

Sportpakket
Verder nog

dagelijks zwemmen - gym - minitennis - hockey
rollerroad - sportspelen - bewegingsspelen
airtrack - knutselen - springkastelen

Rollerroad: fietsen, steps, trike en gocart

Opvang ‘s morgens vanaf 7 uur (+ € 1) - ‘s avonds tot 18 uur (+ € 1)

€ 114 (P) picknick

OMNIKAMPEN 8 - 14 jaar

Sportpakket

dagelijks zwemmen - biking - voetbal - dans - omnisport
minigolf

Omnisport: balsport, hockey, badminton,...
Avonturenpakket: watersport, oa kajak, fietssport, golf of ponyrijden
Enkel picknick.
€ 119 (P)
meerprijs: avonturenpakket € 35
Opvang ‘s morgens vanaf 7 uur (+ € 1) - ‘s avonds tot 18 uur (+ € 1)

AVONTURENKAMP 11 - 14 jaar

Sportpakket

biking - reddend zwemmen - voetbal - dans vlottenbouw - kanovaren - avontuurlijk activiteiten teambuilding - challengespelen

Opvang ‘s morgens vanaf 7 uur (+ € 1) - ‘s avonds tot 18 uur (+ € 1)

€ 154 (P) picknick

ST. LODEWIJK BRUGGE
G1: 01 - 05 juli

G8: 19 - 23 aug.

KLEUTERKAMPEN 3 - 6 jaar
Sportpakket
Verder nog

Kinderdans - kleutergym - balgewenning zwemmen - bewegingsspelen - fietsvaardigheid
airtrack - knutselen - grime - toffe springkastelen relaxatie

€ 60 (H) € 104 (P) 129 (E)

BASISKAMPEN 6 - 8 jaar
Sportpakket
Verder nog

balspelen, balanceren, adventure, zwemmen,
mini-tennis, bounce-ball,...
leuke springkastelen, reis rond de wereld,
knutselen,...

Kies 1 nevenactiviteit dans - voetbal - omnirecreatie

Geen internaat

€ 65 (H) € 114 (P) 149 (E)

OMNIKAMPEN 8 - 14 jaar
Sportpakket

adventure, beach- en watersport, hockey,
tafeltennis, zwemmen, challenge, gym, rollerroad,...

verder nog keuze uit voetbal - dans - omnirecreatie

Geen internaat

€ 119 (P) € 149 (E)

COMPETITIESTAGE VOLLEYBAL
Ben jij al een geoefend volleybalspeler of –speelster? Of zet je nog maar pas
je eerste stappen in de volleybalwereld? Geen nood, we trainen in aparte
groepen volgens niveau!
Wil je je conditie en je volleybalvaardigheden verder ontwikkelen en zorgen
dat je klaar gestoomd wordt voor een nieuw seizoen?
Wil je nieuwe vrienden leren kennen uit andere ploegen die jemisschien in
de loop van het volleybalseizoen aan de andere kant van het net zult
ontmoeten?
Hou je ook van leuke avondactiviteiten, die los staan van het volleybalspel?
Schrijf dan snel in voor deze spetterende volleybalstage onder leiding van
gediplomeerde trainers die je de knepen van het vak leren!

SINT- LODEWIJK BRUGGE

G6: 5 - 9 augustus

10 - 18 jaar

€ 159 (E) € 265 (I)

CENTRUM ZEDELGEM - JABBEKE
G1: 01 - 05 juli

G2: 08 - 12 juli

€ 129 (P) € 159 (E) € 265 (I)

G3: 15 - 19 juli

10 - 14 jaar

SPORTHAPPENING 1 MEI GROENE MEERSEN ZEDELGEM

23e editie i.s.m. Sportiek

De Groene Meersen worden elk jaar op 1 mei omgetoverd in één groot
sportpretpark. Kinderen van 4 tot 16 jaar beleven er een onvergetelijke sportdag.
Avontuurlijke attracties worden gecombineerd met initatielessen in de meest
uiteenlopende sporttakken.
Een slothappening met sportdemonstraties sluit de dag af.
Aanvang om 13 uur

Einde om 16.30 uur

DE WONDERLAMP AARTRIJKE
SPEL SPORT KNUTSELEN
4 - 8 jaar

G1: 01 - 05 juli
G2: 08 - 12 juli
G8: 19 - 23 aug.
€ 119 (P)

Dagelijks genieten van het speeldorp
Spel en sport op het buitenterrein

Creabeurten als rustige momenten

CURSUS OPLEIDING ANIMATOR

Ben je 16 jaar of word je 16 in 2018 en ga je graag om met kinderen, dan is de opleiding
tot animator in het jeugdwerk iets voor jou. Samen met een groep enthousiaste jongeren
leer je hoe je op een toffe en correcte manier omgaat met kinderen.
Het ervaren begeleidersteam dompelt je 6 dagen onder in de basisbeginselen van het
jeugdwerk. Een must voor elke animator (in spé). Deze cursus gaat door in ons centrum te
Knokke en gebeurd in samenwerking met vzw LPM kids & Nature.
Na de cursus van 50u moet je 50u stage doen bij een erkend jeugdwerkinitiatief. Heb je dit
goed volbracht volgt er nog een verplicht evaluatiemoment.
Bij een positieve evaluatie, ontvang je het officiële brevet van animator.
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
Meer info: ewout@sportiek.be

P1: 07- 12 april

€ 255 (I)

RUITERKAMPEN

-

MANEGE DE LAC LOPPEM

Pony- en paardrijden vanaf 6 jaar voor beginner tot gevorderd.
De ruiters worden ingedeeld volgens niveau.
Rijden + theorie in voor- en namiddag + tal van activiteiten.

P1: 08 - 12 april G3: 15 - 19 juli
G1: 01 - 05 juli G4: 22 - 26 juli
G2: 08 - 12 juli G5: 29/7- 2/8
€ 260 (E)

G6: 05 - 09 aug.
G8: 19 - 23 aug.
G9: 26 - 30 aug.

€ 345 (I) (G1 - G2 - G3)

1 Halve dag ponyrijden als eerste kennismaking,
aansluitend bij het basiskamp in Zedelgem.
(5 tot en met 8 jaar).
meerprijs € 35

G1: 01 - 05 juli
G3: 15 - 19 juli
G4: 22 - 26 juli

G5: 29/7 - 02 augsutus
G9: 26 - 30 augustus

INFO & INSCHRIJVEN: loppem.racing@telenet.be

RUITERVAKANTIES

www.manegedelac.be

GROENHOVE - TORHOUT

Paardrijden voor alle niveaus, voor kids geboren tussen
2002 en 2013.
Dagelijks 5 uren paardrijden en verzorging van de paarden,
onder deskundige begeleiding.
Van prille beginner tot wedstrijdruiter,
Tijdens elk sportkamp is er voor ieder ruiter een gepaste groep.
K1: 04/03-08/03
P1: 08/04-12/04
P2: 15/04-13/04
G1: 01/07-05/07

G2: 08/07-12/07
G3: 15/07-19/07
G4: 22/07-26/07
G5: 29/07-02/08

G6: 05/08-09/08
G7: 12/08-16/08
G8: 19/08-23/08
H1: 28/10-01/11

Kidskamp / ministages
vanaf 5 jaar (gebj. 2013) externaatsweken K1 - P2 - G4 - G4 - G5 - H1
Wij staan garant voor “een optimale begeleiding” van de jongste ruitertjes tijdens de
ministage. Extra monitoren tijdens die kampjes zijn meer dan een troef
vanaf 6 jaar (gebj. 2014) internaatsweken

€ 320 (I) ( € 310 leden VLP) (alle weken)
€ 280 (E) (K1 - P1 - P2 - G3 - G5 - G6 - H1)
brevetafname

alle periodes

INFO & INSCHRIJVEN: www.groenhove.be

AVONTURENKAMP DURBUY

Avonturenkampen in het schilderachtige Durbuy voor jongeren vanaf 5 jaar. De kinderen worden
ingedeeld in 5 groepen: de minis (5 tot 7 jaar), de middels (8 tot 10 jaar), de maxis (10 tot 12 jaar),
de super maxis (12 tot 14 jaar) en de hyper maxis (14 tot 15 jaar)
Pasen

07 - 12 april
14 - 19 april

€ 290 (I)

Op het programma uiteraard de vaste sportactiviteiten:
kajak, touwbruggen, adventure tochten, via ferrata, hoogteparcours,
death-ride, rappel, speleologie, dans, klimmen, pamperpaal,
mountainbike en een geheel nieuw adventure parc

en spelactiviteiten: dropping, voetbal, zwemmen, cinema, swingpaleis,
circus, toneel, spetterende
dansavonden en zo veel meer, ….

Zomer
E: 29/6 - 6 juli
T: 06 - 13 juli
D: 13 - 20 juli
V: 20 - 27 juli

€ 385 (I)
€ 385 (I)
€ 360 (I)
€ 360 (I)

C: 27/7 - 3 aug
Z: 03 - 10 aug
S: 10 - 17 aug
A: 17 - 24 aug

€ 360 (I)
€ 385 (I)
€ 385 (I)
€ 385 (I)

Avonturentochten, kajak, rafting, obstakelparcours, bibberpiste,
klettersteig, via ferrata, zwemmen, speleo, rappel, mountainbike, …
(activiteiten aangepast aan de leeftijd).
Taalkampen Frans voor alle niveau's van 9 tot 15 jaar.
ook dit jaar starten we opnieuw op zondag en eindigen op vrijdag.
Telkens een halve dag spelenderwijs de Franse taal aanleren en een
halve dag uitdagende avonturen
E: 30/9 tot 05 juli
A: 18 tot 23 augustus
€ 445 (I)
Voor de allerkleinsten kan met ook opteren voor een minikamp.
Dit kamp start telkens op dinsdag.

Zomer

D-V-C: € 250 (I)

INFO EN INSCHRIJVEN: www.lpmforkids.com

TAAL-SPORT-CULTUUR-VAKANTIE

Buitenlandse taalkampen vanaf 12 jaar
ENGELAND

Engels leren in Kent (Broadstairs - GB) met verblijf in
gastgezinnen.
Beleef een 8-daags taalkamp met sport, cultuur en
ontspanning in juli of augustus.
Perioden: 30 juni tot 7 juli of 18 tot 25 augustus
Prijs: 695 euro
Vanaf 12 jaar

FRANKRIJK

Frans leren in Boulogne-sur-Mer (FR). Je verblijft op basis
van vol pension op de campus van de zomeruniversiteit.
De Franse monitor brengt je naar bekende plaatsen zoals
Nausicaa of Cap-Blanc-Nez.
Perioden: 30 juni tot 7 juli of 30 juni tot 13 juli
Prijzen: 695 euro voor 1 week en 1115 euro voor 2 weken
Vanaf 12 jaar
INFO EN INSCHRIJVEN: www.taalvakantie.be

SKI EN SNOWBOARD
VANDAMME REIZEN

Torhoutsesteenweg 355, 8210 Zedelgem Tel 050/28 80 40

veldegem@vandammereizen.be

www.vandammereizen.be

Groepsreis volwassenen (vanaf 18 jaar) en gezin.

www.sportiek.be

SAALBACH VIEHHOFEN

Krokusvakantie 2019

0476/53 77 44

VERKOOP
SPORT & SPEL BVBA
Meer dan 13.000 sportartikelen!

SPORT-SPEL-FITNESS-BEWEGING-THERAPIE

Gratis aanvraag catalogus/webshop:
www.sportenspel.be

Contacteer ons voor alle info:

info@sportenspel.be

Tel. 059/519.517

SPORTIEK-MAT
www.sportiek.be

VERHUUR

Opblaasbare structuren en attracties
Springkastelen groot en klein, airtracks, gladiator
hindernissenbanen, bungee run,
human football, sumo worstelen, sumo voetbal,

Rollend materiaal

gekke fietsen, gocarts, steps, bmx, trikes,
mountainbikes (enkel voor groepen)

Sportmateriaal

teambuilding, boogschieten, watersport,

SPORTIEK-MAT bvba * Moerstraat 3 * B-8210 Zedelgem * 0476/482307 * info@sportiek.be

