
BRASSCHAAT

G-sportkampen 
Sport Vlaanderen 
Brasschaat
> G-voetbalstage
> G-omnisportkamp
voor kinderen met een 
verstandelijke handicap, 
autismespectrumstoornis 
en/of ADHD



G-sportkampen 
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Een kamp op maat van kinderen en jongeren 
met een handicap (verstandelijke handicap, 
autismespectrumstoornis en/ of ADHD). 

G-voetbalstage
Het accent ligt op voetbalbeleving, maar naast de 
voetbaltrainingen laten wij de spelers ook proeven 
van verschillende sporten zoals bijvoorbeeld boog-
schieten en hockey.

Datum: 6 augustus tot en met 10 augustus

Leeftijd: voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar
Kostprijs: € 75,00 (5 dagen, inclusief drankje ’s middags)

Inschrijven: www.sport.vlaanderen en klik op 
het icoontje G-sportkampen

G-omnisportkamp
Het aanbod is uitdagend en gevarieerd. heel wat 
sporten zoals hockey en muurklimmen komen aan 
bod, kortom voor elk wat wils. G-sportmonitoren en/
of begeleiders maken dit aanbod pasklaar naar elke 
deelnemer. Kortom een onvergetelijke ervaring voor 
elke deelnemer.

Datum: 27 augustus tot en met 31 augustus
Leeftijd: voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar
Kostprijs: €75 (5 dagen, inclusief drankje ’s middags)

Inschrijven: www.sport.vlaanderen en klik op 
het icoontje G-sportkampen

De G staat voor:
• Kampen waar we zoveel mogelijk trachten in te spelen op de noden van je kind.
• Kampen waar er extra begeleiding voorzien wordt.
• Naast de mogelijkheid om online in te schrijven, bieden we ook de mogelijkheid 
om een verkennend gesprek te plannen met de G-sportconsulent. Hiervoor neem je 
contact op via koen.meeusen@sport.vlaanderen 
• Gratis afzonderlijke voor- en nabewaking voorzien voor de deelnemende kinderen. 
Voorbewaking vanaf 8u en nabewaking tot 17u30
09u00 - 10u15:  sportactiviteit
10u15 -  10u30:  drankpauze en wisselen van schoeisel indien nodig
10u30 - 12u00:  sportactiviteit
12u00 - 13u00:  middagpauze (onder begeleiding) breng je lunchpakket mee
13u00 - 14u15:  sportactiviteit
14u15 - 14u30:  drankpauze en wisselen van schoeisel indien nodig
14u30 – 16u00:  sportactiviteit
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