
G-sportkampen 
Sport Vlaanderen Hofstade
> G-zeilen caravelle
voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke 
beperking tussen 10 en de 14 jaar

> G-avonturenkamp
voor jongeren met Ass zonder verstandelijke beperking 
tussen 10 en de 14 jaar
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G-zeilen
Een hele week op een boot vertoeven op het water 
in een mooi natuurlijk kader en met veel sport rond-
om je. Leer zelf hoe een boot te besturen, hoe aan te 
leggen, welke windstanden er zijn en de verschillende 
knopen te leggen. Afhankelijk van de weersomstandig-
heden kan een andere sport worden aangeboden.
’s Middags voorzien we van een uitgebreide lunch met 
soep, een warme maaltijd en een dessertje.

Datum: van 15 tot en met 19 juli - elke dag van 9u-17u

Leeftijd: voor jongeren met een Lichte tot matige 
verstandelijke beperking

Kostprijs: €154,00

G-avonturenkamp
Hou je van avontuur?  Vind je slapen in een tent echt 
de max, dan is dit kamp iets voor jou! Outdoor activi-
teiten zoals het beleven van een hoogtouwenparcours, 
een mountainbiketocht door de mooie bossen, leren 
boogschieten of lekker varen met de kajak staan op het 
programma.
Alle maaltijden (ontbijt, warm middagmaal en avond-
maal) worden voorzien door ons keukenpersoneel maar 
avontuurlijk gepresenteerd in het kamp.

Datum: van 5 tot en met 8 augustus - internaat
Leeftijd: Ass zonder verstandelijke beperking 
Kostprijs: €173,00

Inschrijven: www.sport.vlaanderen en klik op 

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 moge- 
  lijkheid om een verkennend gesprek te plannen met de G-sportconsulent.    
  Hiervoor neem je contact op via carine.moens@sport.vlaanderen

Sport Vlaanderen Hofstade
Tervuursesteenweg z/n

1981 Hofstade
T. 015 61 83 60




