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Beste sportieveling(e), beste ouders, 
 
 
Onder leiding van enthousiaste, gemotiveerde lesgevers, in kleine groepjes, in een zéér goed 
uitgeruste sportaccommodatie én in een voor je kind vertrouwde omgeving bieden wij tijdens de 
zomervakantie de eerste volle week van juli en de laatste week van augustus verschillende 
kampen aan:  
 

 Kleuterkamp (juli) voor kleuters van de tweede en derde kleuterklas (geboortejaar 
2016 en ouder) 
 

 Olympische spelen (juli) voor alle leerlingen van de lagere school en eerste graad 
secundair 
 

 Adventurekamp (juli) voor het vijfde en zesde leerjaar: speleo, mountainbike, BMX, 
klimmen en klauteren, afvaart,… 

 
 Circuskamp met sport & spel (juli) voor het derde en vierde leerjaar 

 
 Sport & creakamp (juli) voor het eerste en tweede leerjaar 

 
 Sportmix (augustus): voor alle leerlingen lagere school en eerste graad secundair 

 
 Sport & Upcycle (augustus): voor leerlingen van het eerste tot het vierde leerjaar 

 
 Adventurekamp met sport & spel (augustus) voor het vijfde en zesde leerjaar: 

mountainbike, BMX, klimmen en klauteren, afvaart,… 
 
 
WAAR? H.-Hartinstituut Heverlee (aanmelden ingang sporthal!) 
 
WANNEER? van maandag 5 t.e.m. vrijdag 9 juli 2021 

van maandag 23 t.e.m. vrijdag 27 augustus 2021 
 

VOOR WIE? voor kleuters (vanaf geboortejaar 2016 en ouder), leerlingen (+ vriendenkring) 
lagere school  én 1ste graad secundair (tenzij anders vermeld!) 

 
UURSCHEMA?  08.00 - 09.00 uur: mogelijkheid tot opvang 

 09.00 - 12.00 uur: sport 
 12.00 - 13.00 uur: mogelijkheid tot picknick 
 13.00 - 16.00 uur: sport 
 16.00 - 17.00 uur: mogelijkheid tot opvang 

 



 
PRIJS? kleuterkamp juli (geboortejaar 2016 en ouder) € 95,- (verz. inbegrepen!) 
 Olympische spelen juli (allen):   € 75,- (verz. inbegrepen!) 
 adventurekamp juli (5de en 6de leerjaar):  € 140,- (verz. inbegrepen!) 
 circuskamp juli (3de en 4de leerjaar):  € 140,- (verz. inbegrepen!) 
 sport & creakamp juli (1ste en 2de leerjaar): € 95,- (verz. inbegrepen!) 
 sportmix augustus (allen):    € 75,- (verz. inbegrepen!) 
 sport & upcycle (1ste tem 4de leerjaar):  € 95,- (verz. inbegrepen!)
 adventurekamp augustus (5de en 6de leerjaar): € 140,- (verz. inbegrepen!) 
  
 
 
INSCHRIJVEN? Online inschrijven via de website www.buitenschoolsesport.be 
 Na je inschrijving ontvang je een mail met de betalingsmodaliteiten en ben je 

ingeschreven. Enkele dagen voor de aanvang van het kamp ontvang je een 
bevestigingsbrief met de nodige info voor het kamp. 

 Schrijf snel in. De plaatsen zijn beperkt. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Het BSS team 
 
E-mail: sportkampen@buitenschoolsesport.be 



Meer info? 
 
Kleuterkamp (juli)  
 
Het kleuterkamp is er voor alle kleuters vanaf de tweede kleuterklas die zich een hele week 
creatief willen amuseren en zich daarnaast willen uitleven in de verschillende sport & 
spelmomenten.  
Onder leiding van enthousiaste, gemotiveerde lesgevers, in kleine groepjes én in een voor je kind 
vertrouwde omgeving laten wij de verbeelding en creativiteit van elk kind  tot zich spreken. 
Voor het kleuterkamp kiezen wij steeds een welbepaald thema waarrond we gaan werken 
(cowboys en indianen, prinsen en prinsessen, safari, …). 
Tijdens het creakamp worden de momenten van knutselen afgewisseld met dans en tal van andere 
sport & spelmomenten.  
 
 
Olympische spelen (juli) 
 
2021 wordt het jaar van de uitgestelde Olympische spelen. Daarom hebben wij er dit jaar voor 
gekozen om jullie tijdens ons sport & spelkamp onder te dompelen in de verschillende disciplines 
van de Olympische spelen.  
Onder leiding van enthousiaste, gemotiveerde lesgevers, in kleine groepjes én in een voor je kind 
vertrouwde omgeving maken de kinderen kennis met tal van Olympische sporten: basket, atletiek, 
toestelturnen, zwemmen en … noem maar op.  
 
 
Circuskamp met sport & spel (juli) voor het derde en vierde leerjaar 
 
Circus is een dankbaar thema om kinderen en jongeren te boeien. Voor hen is een kennismaking 
met circus nog steeds een openbaring. Maar de kinderen van vandaag willen circus “meemaken” in 
de meest actieve betekenis van het woord. De clown uithangen kan iedereen, maar het aanleren 
van echte circustechnieken is niet iedereen gegeven. Slalommen op een éénwieler, jongleren, 
borden op een fijn stokje laten draaien, flowersticks, rola-bola, goochelen, loopbal, ... Je kan er 
na ons kamp in juli vast heel veel over vertellen én… uw trucjes laten zien aan vrienden en 
vriendinnen. 
Naast het circusegedeelte maken de kinderen ook kennis met tal van andere sport & 
spelmomenten (baseball, frisbee, atletiek, zwemmen, …). 
 
 
Sport & creakamp (juli) voor het eerste en tweede leerjaar 
 
Ben jij iemand die graag van alles wat doet? Knutselen, spelen, sporten, kortom een beetje 
proeven van allerlei leuke, lekkere en uitdagende activiteiten? Dan is dit het ideale kamp voor 
jou. We spelen knotsgekke en soms stoere spelletjes. We proeven van sportieve en lekkere 
activiteiten en knutselen verrassende dingen. Je gaat vast en zeker naar huis met enkele 
prachtige kunstwerken en een dosis sportieve verhalen. 
 
 
Adventurekamp (juli/augustus) voor het vijfde en zesde leerjaar: klimmen, mountainbike, 
BMX, Dijle-afvaart,… 
 
In juli en augustus organiseren wij een avonturenweek in en rond het prachtige Heverleebos. 
Crossen langs slijkerige paadjes, steile hellingen en oneffen boswegjes, afvaart van de Dijle, een 
BMX parcours, lasershoot, bosspel, … Dit zijn slechts enkele mogelijkheden uit het rijke 
activiteitenpakket dat tijdens dit kamp voor het rapen ligt. Een speciaal voor deze avontuurlijke 
activiteiten opgeleid monitorenteam staat borg voor een vlot verloop en een optimale veiligheid. 
De deelnemers brengen zelf hun fiets mee! 



 
Sportmix (augustus) 
 
Onder leiding van enthousiaste, gemotiveerde lesgevers, in kleine groepjes én in een voor je kind 
vertrouwde omgeving maken de kinderen kennis met tal van sporten die je misschien nog nooit 
gedaan hebt. Wij stappen af van de klassieke sporten en kiezen voor alternatieven als: floorball, 
baseball, tchoukbal, lasershoot, spikebal, … en vele andere.   
 
 
Sport & Upcycle (augustus) voor leerlingen van het eerste tot het vierde leerjaar 
 
Ben jij iemand die graag van alles wat doet? Knutselen, spelen, sporten, Kortom een beetje 
proeven van allerlei activiteiten? Dan is dit het ideale kamp voor jou. Deze keer knutselen we met 
oude spullen fonkelnieuwe zaken. We restylen oude kledij tot nieuwe spullen en geven je 
slaapkamer een extra boost. Daarnaast leven we ons uit in uitdagende spelletjes en leuk sporten. 
Het belooft een superleuke en creatieve week te worden. 
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