Praktische info zomer
kleuter- en sportkampen
Uren :
Start activiteit 9u30, einde om 16u00.
ochtendopvang vanaf 7u30 tot 9u00
avondopvang met vieruurtje en activiteit
van 16u15 tot 18u00. (Uitgezonderd laatste sportdag!)
Basisprijs : 140 euro (opvang inbegrepen)
120 euro week 3 en week 7 (4 dagen)		
Reductiemogelijkheden :
-10 euro (vanaf tweede kind
of tweede kampweek)
(enkel tijdens de zomervakantie
en niet cumuleerbaar)
Inbegrepen :
Warme maaltijd (3 gangen),
verzekering, alle sportmateriaal,
alle sportlessen en activiteiten,
gebruik van de accommodatie
en een toffe verrassing op het
einde van de week.

Voor alle zomerkampen
Elke vrijdag : OPENDEUR
vanaf 15.00 u. - Iedereen welkom

Korte schoolvakanties
Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart”
(Albrecht Rodenbachstraat - Oostkamp)
Gedurende deze vakanties wordt een mix aangeboden van sport
(zwemmen, balsporten, ...) en cultuur (crea, dans, toneel, ...).
Week- en dagformule mogelijk (niet op feestdagen).
Basisprijs: 15 euro per dag voor Oostkampse jongeren
(door tussenkomst gemeente Oostkamp)

20 euro per dag voor niet-Oostkampse jongeren
Inbegrepen : verzekering, alle sportaccommodatie
en –materiaal.
Eigen lunchpakket meebrengen!!!
Uren : Start activiteit 9u00, einde 16u00.
Opvang : in prijs inbegrepen.
Ochtendopvang vanaf 7u30
en avondopvang tot 18u00.

i.s.m. de gemeente
Oostkamp

Perioden
Kerstvakantie 2021
Week 1: do 30 december 2021 (1 dag)
Week 2: ma 3 januari – vrij 7 januari 2022 (5 dagen)
Krokusvakantie
Ma 28 februari – vrij 4 maart (5 dagen)
Paasvakantie
Week 1: ma 4 april – vrij 8 april (5 dagen)
Week 1: Survivalkamp ma 4 april – vrij 8 april (5 dagen) NIEUW
Week 2: ma 11 april – vrij 15 april (5 dagen)
Zomer
Week 1: ma 4 juli – vrij 8 juli 2022
Week 2: ma 11 juli – vrij 15 juli 2022
Week 3: ma 18 juli – vrij 22 juli 2022 (niet op do 21 juli)
Week 4: ma 25 juli – vrij 29 juli 2022
Week 5: ma 1 augustus – vrij 5 augustus 2022
Week 6: ma 8 augustus – vrijdag 12 augustus 2022
Week 7: dinsdag 16 augustus – vrij 19 augustus 2022
(niet op ma 15 augustus)
Week 8: maandag 22 augustus – vrijdag 26 augustus 2022

Inschrijving
Online via website www.ook.be

VAKANTIEKAMPEN

U ontvangt dezelfde dag nog een bevestigingsmail met uw
inschrijvingscode en gekozen sporten in uw mailbox.
Indien dit niet het geval is, gelieve een mail te sturen naar:
olivier.stael@ook.be

Inlichtingen
vzw Oostkampse Omnikampen

www.ook.be

Secretariaat:
Waterstraat 62 - 8020 Oostkamp
0472 25 14 00
Email: olivier.stael@ook.be

VZW OOK

Herfstvakantie
Maandag 31 oktober – vrijdag 4 november 2022
(niet op di 1 november) (4 dagen)
Kerstvakantie 2022
Week 1: dinsdag 27 december 2022 (1 dag)
Week2: dinsdag 3 januari – vrijdag 6 januari 2023 (4dagen)

Volg ons

Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart” (Oostkamp)
en diverse locaties in Oostkamp, Beernem en Oedelem

Editie 2022

www.ook.be
ALLE SCHOOLVAKANTIES

Zomeraanbod Oostkamp
Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart” (A.Rodenbachstr - Oostkamp)

Kleutersportkamp : (vanaf 3 jaar)
Kleuters krijgen zoals elk jaar een spectaculair programma voorgeschoteld.
Elke dag gaan de kinderen zwemmen
(niet op woensdag). In de namiddag leren
we de kleuters fietsen of maken we ze
fietsvaardiger.
Wij voorzien ook elke dag een warme maaltijd (3 gangen).
De kleuters worden ingedeeld volgens leeftijd op hun niveau.
De samenzitcode verschijnt na een inschrijving, die kan je
dan doorgeven aan je vriendje zodat jullie samen zitten in
hetzelfde groepje.
Opgepast: de vriendjes mogen niet meer dan 12 maanden
verschillen in leeftijd. Dit om de niveaugroepen te
respecteren.

Omnisportkamp : (vanaf geboortejaar 2015)
		

Week 1,2, 6 en 7

Omnisporters dienen twee sporten te kiezen uit ons ruim
pakket. Bij omnibal krijgen ze een variatie van verschillende
sporten b.v. hockey, honkbal, tafeltennis, … Wie zich wil vervolmaken in een sport, moet uit de volgende mogelijkheden
twee sporten kiezen:
- Voetbal		
- Tafeltennis
- Judo (week 1, 2 en 7)
- Atletiek (week1,2 & 7)
- Gymnastiek
- Omnibal: verschillende
- Dans		
		balsporten
- Badminton (week 1 en 7)
- Zwemmen
- Basketbal		
NIEUW !
- Fungames (week 2 & 7)
- Combo Tennis -Padel
= Tagrugby, snaggolf,
		bumball, kubben,...

Kids- en tienerkamp

Week 3, 4, 5 en 8

Kidskamp (vanaf eerste leerjaar t.e.m. derde leerjaar)

Volledige dagprogramma’s zomer
Creakampen

(vanaf geboortejaar 2017)
Week 1,2 en 7

Voor onze creatieve kunstenaars hebben we totaal
iets nieuws. Op een leuke manier leren ze knutselen,
schilderen, beeldhouwen, … Op het einde van de
week is er heuse slotshow en een tentoonstelling waar
alle ouders welkom zijn. Nadien mogen alle kinderen
hun kunstwerken meenemen naar huis.
Basisprijs: 160 euro (opvang inbegrepen)
135 euro week 7 (4 dagen)
Locatie:

De Raat, Schooldreef 5, 8020 Oostkamp

Natuurkampen

(vanaf geboortejaar 2014)
Week 1 en 7
Een hele week leven in het bos. Kampen bouwen, leren vuur
maken, dieren spotten en andere toffe activiteiten.
Basisprijs: 160 euro (opvang inbegrepen)
135 euro week 7 (4 dagen)
Locatie:
“De Longhorn”, Scharestraat 6 - 8020 Oostkamp

Avonturenkampen

(vanaf geboortejaar 2012)
		Week 1 en 7
De oudsten die nog meer uitdagingen zoeken, kunnen op
onze avonturenkampen terecht. Het programma bestaat uit
o.a. kajakken, hindernisparcours, archery attack, dagje
avontuur, survivalrun, eigen potje koken, …
Basisprijs: 160 euro (opvang inbegrepen)
135 euro week 7 (4 dagen)
Verzamellocatie: Sport-en Cultuurcomplex “De Valkaart”

Survivalkamp

(vanaf eerste secundair t.e.m. vierde secundair)
Pasen week1
Zomer week 2 en 7
Een supertof kamp waar het aanbod alle verwachtingen overtreft. Echt niks voor bangerikken want er staat
o.a. hoogteparcours, deathride, lasershoot, kajak,
boogschieten, … op het programma.

Onze kidskampen bieden een grote variatie en verrassend
sportaanbod aan, voor elk wat wils!

Basisprijs: 200 euro (opvang inbegrepen)
165 euro week 7 (4 dagen)
Pasen: 175 euro (eigen lunchpakket)

Tienerkamp (vanaf vierde leerjaar tem tweede secundair)

Locatie:

Een kamp met pittige en uitdagende sportactiviteiten waaronder: Archery
Attack, overlevingszwemmen, schermen, …

Start activiteit 9u00, einde om 16u00

De Kijkuit, Kijkuit 1, 8730 Beernem

(opvang vanaf 8u00 tot 17u00, inbegrepen in de prijs).

Kookatelier

Zomeraanbod Oedelem

(vanaf geboortejaar 2011 t.e.m. vierde secundair)
Week 1, 2 en 7
Bij dit kamp zullen de kinderen hun vingers kunnen aflikken.
Onder deskundige begeleiding zullen ze klaargestoomd worden
tot echte chef-koks. Gedurende een hele dag leren ze de taken
van een meesterchef kennen. ( productkennis, verwerken en
bereiden van gerechten, …)
OPGEPAST : week 2, enkel voor jongeren van het secundair
onderwijs.

Land- en Tuinbouwinstituut, Bruggestraat 190 8730 Oedelem
Dit domein ligt in een prachtige groene omgeving net naast
het bos Ryckevelde. Het domein is zeer uitgestrekt en kan
gemakkelijk plaats bieden aan tal van leuke in- en outdoor
(sport)activiteiten.

Basisprijs: 200 euro (opvang inbegrepen)
170 euro week 7 (4 dagen)
Locatie:
De Raat, Schooldreef 5, 8020 Oostkamp

Plattelandskampen

Boerderijkampen

(vanaf geboortejaar 2016)
			
Week 1, 2, 5, 6, 7 en 8
Wie wil proeven van het leven op de boerderij,
is hier zeker op zijn plaats. Dagelijkse activiteiten
zoals dieren voederen, stallen schoonmaken,
groenten kweken, … komen aan bod. Daarnaast
staan ook koetstochten, boerderijspelen, … Op het
programma. Op vrijdag (vanaf 15 uur) is iedereen
welkom op de boerderij om kennis te maken met
de klusjes die de kinderen uitvoeren.

(vanaf geboortejaar 2016)

Week 1, 2, 6 en 7
Wie groene vingers heeft en graag diertjes verzorgt, zal zich
op dit kamp perfect kunnen uitleven. We gaan ook creatief
aan de slag met verschillende materialen uit de natuur, doen
labo onderzoek met insecten uit onze vijver, bouwen van
vogelhuisjes,...

Kidskamp (vanaf eerste leerjaar t.e.m. derde leerjaar)

Ponykampen

(opvang vanaf 8u00 tot 18u00, inbegrepen in de prijs).

Muziekatelier

(vanaf geboortejaar 2012)
Week 1 en 7
Zin om te zingen en swingen? Muziekkennis op te doen?
Zelf muziekinstrumenten te maken ?
Muziekprogramma leren kennen online? Muziekspelletjes?
Dan is dit echt iets voor jou! Je gaat op het einde zelfs naar
huis met zelfgemaakte muziekinstrumenten en een eigen lied!
Basisprijs: 160 euro (opvang inbegrepen)
135 euro week 7 (4 dagen)
Locatie:
De Raat, Schooldreef 5, 8020 Oostkamp

De kleuters krijgen toffe activiteiten voorgeschoteld waarbij de
nadruk ligt op de natuur. Ook komt fietsvaardigheid ruim aan
bod.
Wij voorzien telkens een warme maaltijd (3 gangen).
De kleuters worden ingedeeld volgens leeftijd op hun niveau.
De samenzitcode verschijnt na een inschrijving, die kan je
doorgeven aan je vriendje zodat jullie samenzitten in hetzelfde
groepje.
Opgepast: de vriendjes mogen niet meer dan 12 maanden
verschillen van leeftijd. Dit om de niveaugroepen te respecteren.

Basisprijs : 160 euro (opvang inbegrepen)
135 euro week 7 (4 dagen)		

Basisprijs: 160 euro (opvang inbegrepen)
130 euro week 7 (4 dagen)
Locatie:
De Grote Linde, Beernemsestr 27, 8020 Oostkamp
(vanaf geboortejaar 2014)
Week 2, 4 en 7
Traditioneel mag ons ponykamp, waar kinderen
vanaf 8 jaar een initiatie krijgen, niet ontbreken.
Het optuigen, verzorgen, eten geven, leren rijden
en zoveel meer komen hier aan bod.
Basisprijs: 200 euro /170 euro week 7 (4 dagen)
Locatie:
manège “De Warande”,
Warandestraat 1, 8020 Oostkamp

Kleutersportkamp (vanaf 3 jaar)

Onze kidskampen bieden een grote variatie en verrassend
sportaanbod aan, voor elk wat wils!

Tienerkamp (vanaf vierde leerjaar t.e.m. tweede secundair)
Natuurkampkleuters

(van 4 – 6 jaar)

Week 1 en 6
Ook onze allerkleinsten kunnen vanaf nu proeven van dolle
avonturen in het bos. Bouwen van kampen, sporenonderzoek,
spotten van dieren, … staan op het menu.
Basisprijs: 125 euro (opvang inbegrepen) eigen lunchpakket
i.s.m. bezoekerscentrum Bulskampveld
Locatie:
domein Bulskampveld, Bulskampveld 9,
8730 Beernem
Opvang vanaf 9.00uur t.e.m. 17.00uur
Inschrijven: stuur een mail naar olivier.stael@ook.be

Een kamp met pittige en uitdagende sportactiviteiten waaronder: Archery Attack, kubben, schermen, …

