
Info stages en kampen 2021 
 

1. Multisport-en knutselkamp voor kleuters in 
Oudenaarde   

Wat:  5- daags zomerkamp voor kleuters (focus op sport, spel & knutselen) 

Waar en wanneer:  maandag 5 juli  tem vrijdag 9 juli in ‘t SPORTKOT OUDENAARDE 
(‘t Sportkot- Sompelplein 39b - Leupegem)  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 sport activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 sport activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 knutsel 
activiteit/ 14u30-15u00 Pauze / 15u00-16u00 knutsel activiteit / 16u00- 18u00 opvang 

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag -   130 euro / 5 dagen 

 

2. Multisport-en knutselkamp voor lagere 
schoolkinderen in Oudenaarde   

Wat:  5- daags zomerkamp voor lagere schoolkinderen (focus op sport, spel & knutselen) 

Waar en wanneer:  maandag 5 juli  tem vrijdag 9 juli in ‘t SPORTKOT OUDENAARDE 
(‘t Sportkot- Sompelplein 39b - Leupegem)  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 sport activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 sport activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 knutsel 
activiteit/ 14u30-15u00 Pauze / 15u00-16u00 knutsel activiteit / 16u00- 18u00 opvang 

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag   -   130 euro / 5 dagen 

 

 
 
 
 



 

3. Turn- en danskamp voor kleuters in Oudenaarde 

Wat:  5- daags zomerkamp voor kinderen tot 14 jaar (focus op turnen & dansen)  

Waar & wanneer:  maandag 12 juli tem vrijdag 16 juli in ‘t SPORTKOT OUDENAARDE 
(‘t Sportkot- Sompelplein 39b - Leupegem)  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 turn activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 dansactiviteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 turn activiteit/ 
14u30-15u00 Pauze / 15u00-16u00 dansactiviteit /16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag  -  130 euro / 5 dagen 

 

4. Turn- en danskamp voor lagere schoolkinderen in 
Oudenaarde 

Wat:  5- daags zomerkamp voor kinderen tot 14 jaar (focus op turnen & dansen)  

Waar & wanneer:  maandag 12 juli tem vrijdag 16 juli in ‘t SPORTKOT OUDENAARDE 
(Sompelplein 39b - Leupegem)  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 turn activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 dansactiviteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 turn activiteit/ 
14u30-15u00 Pauze / 15u00-16u00 dansactiviteit /16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag     -   130 euro / 5 dagen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Dans-, knutsel- en podium kamp voor kleuters in 
Waregem  

Wat: 5-daags muzisch kamp met allerhande podiumactiviteiten voor kleuters  (focus op 
dansen, zingen, acteren, musical, knutselen…) 

Waar en wanneer:  maandag 12 juli tem vrijdag 16 juli in Waregem 
(Sportcenter- de Happy- Bergstraat 42 - Waregem)  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 activiteit/ 
14u30-15u00 Pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag     -   130 euro / 5 dagen 

 

 

6. Dans-, knutsel- en podium kamp voor lagere 
schoolkinderen in Waregem 

Wat: 5-daags muzisch kamp met allerhande podiumactiviteiten voor lagere 
schoolkinderen  (focus op dansen, zingen, acteren, op de catwalk leren lopen, 
knutselen…) 

Waar en wanneer:  maandag 12 juli  tem vrijdag 16 juli in Waregem 
(Sportcenter- de Happy- Bergstraat 42 - Waregem)  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 activiteit/ 
14u30-15u00 Pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag     -   130 euro / 5 dagen 

 
 
 
 



 
 
 
 

7. Gymnastiek- en turnkamp voor kleuters  in 
Oudenaarde   

Wat: 4-daags gymnastiek - en turnkamp (focus op toestelturnen) 

Waar en wanneer:  maandag 19 juli tem vrijdag 23 juli in Oudenaarde 
(Sporthal Rode Los- Oudenaarde) > GEEN KAMP OP feestdag 21/7 !  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 activiteit/ 
14u30-15u00 pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag     -   100 euro / 4 dagen 

 

8. Gymnastiek- en turnkamp voor lagere school in 
Oudenaarde   

Wat: 4-daags gymnastiek - en turnkamp  

Waar en wanneer:  maandag 19 juli tem vrijdag 23 juli in Oudenaarde (Sporthal Rode 
Los- Oudenaarde) > GEEN KAMPDAG OP feestdag 21/7 !  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 activiteit/ 
14u30-15u00 pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag     -   100 euro / 4 dagen 

 

 

 



 

 

9. Ritmische gymnastiek- en turnkamp voor kleuters in 
Oudenaarde (met muzisch intermezzo)  

Wat:  5- daags zomerkamp voor kleuters  (focus ritmische gymnastiek en turnen)  

Waar en wanneer: maandag 26 tem 30 juli in Sporthal Rode Los 
(Rode Los 1 - Oudenaarde) 

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 muzisch 
intermezzo/ 14u30-15u00 pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag  -  130 euro / 5 dagen 

 

 

10. Ritmische gymnastiek en turnkamp voor lagere 
schoolkinderen in Oudenaarde (met muzisch intermezzo) 

Wat: 5-daags zomerkamp voor lagere school (focus ritmische gymnastiek en turnen)  

Waar en wanneer: maandag 26 juli tem vrijdag 30 juli  in Sporthal Rode Los 
(Rode Los 1 - Oudenaarde) 

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 activiteit/ 
14u30-15u00 pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag     -   130 euro / 5 dagen 

 



 

 

11. Ritmische gymnastiek- en turnkamp voor kleuters in 
Kruisem   

Wat:  5- daags zomerkamp voor kleuters in Sporthal Kruishoutem  (focus op ritmische 
gymnastiek en turnen)  

Waar en wanneer: maandag 2 augustus tem 6 augustus  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 activiteit/ 
14u30-15u00 pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag     -   130 euro / 5 dagen 

 

 

12. Ritmische gymnastiek en turnkamp voor lagere 
schoolkinderen in Kruisem   

Wat: 5-daags zomerkamp voor lagere school in Sporthal Kruisem (focus op 
toestelturnen) 

Waar en wanneer: maandag 2 augustus tem vrijdag 6 augustus in Sporthal Kruishoutem 
(Woestijnestraat 13 Kruisem)  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 activiteit/ 
14u30-15u00 pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag    -   130 euro / 5 dagen 



 

 

13. Turn-, sport- & spelkamp voor kleuters  in Kruisem 
(met muzisch intermezzo) 

Wat:  5- daags zomerkamp voor kleuters (focus op turnen, sport & spel) 

Waar en wanneer: maandag 9 augustus  tem vrijdag 13 augustus in sporthal 
Kruishoutem (Woestijnestraat 13 Kruisem)  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 activiteit/ 
14u30-15u00 pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag     -   130 euro / 5 dagen 

 

 

14. Turn-, sport- & spelkamp voor lagere schoolkinderen 
in Kruisem (met muzisch intermezzo)  

Wat:  5- daags zomerkamp voor lagere schoolkinderen (focus op turnen, sport & spel) 

Waar en wanneer: maandag 9 augustus  tem vrijdag 13 augustus in sporthal 
Kruishoutem (Woestijnestraat 13 Kruisem)  

Dagoverzicht: 8u00- 9u00 opvang / 9u00- 10u30 activiteit / 10u30- 11u00 pauze / 
11u00-12u00 activiteit / 12u00- 13u00 middag lunch / 13u00 - 14u30 activiteit/ 
14u30-15u00 pauze / 15u00-16u00 activiteit / 16u00- 18u00 opvang   

Prijs inclusief verzekering: 30 euro / dag     -   130 euro / 5 dagen 



 

 

 

15. Intensieve zaterdagochtend lessen voor middelbaar 
& hoger in juli (gaat enkel door bij voldoende inschrijvingen) 

LES 1  
Hiphop commercial dance ochtend  
zaterdagochtend 10 juli 2021  
10u00- 12u00  
Sportkot Oudenaarde  
 
 
LES 2  
Powerdance ochtend  
zaterdagochtend 17 juli 2021 
10u00-12u00 
Sportkot Oudenaarde  
 
 
LES 3 
Klassiek ballet ochtend  
zaterdagochtend 24 juli 2021 
10u00-12u00 
Rode Los Oudenaarde (gymzaal) 
 
 
LES 4 
Modern contemporary ochtend  
zaterdagochtend 31 juli 2021 
10u00-12u00 
Rode Los Oudenaarde (gymzaal)  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Inschrijvingsdocument stages & kampen:  
(invullen en opsturen naar STUDIO MINNE - Zuidstraat 36 - 9600 Ronse of ingevuld doormailen naar 
lizzy@studiominne.be )  U krijgt enkele weken na ontvangst van het inschrijvingsdocument een 
bevestigingsmail 
 
Naam & adres: _____________________________________  
 

________________________________________ 
 
Telefoon: ________________________________________ 
 
Geboortedatum: ________________________________________ 
 
E-mailadres: ________________________________________ 
 
Stage & kamp keuze:  
 
O ZOMERKAMP 1   Multisport-en knutselkamp voor kleuters in Oudenaarde  
O ZOMERKAMP 2  Multisport-en knutselkamp voor lager  in Oudenaarde   
O ZOMERKAMP 3 Turn- en danskamp voor kleuters in Oudenaarde 
O ZOMERKAMP 4 Turn- en danskamp voor lager in Oudenaarde 
O ZOMERKAMP 5 Dans-, knutsel- en podium kamp voor kleuters in Waregem  
O ZOMERKAMP 6 Dans-, knutsel- en podium kamp voor lager in Waregem 
O ZOMERKAMP 7 Gymnastiek- en turnkamp voor kleuters  in Oudenaarde   
O ZOMERKAMP 8 Gymnastiek- en turnkamp voor lager  in Oudenaarde 
O ZOMERKAMP 9 Ritmische gymnastiek- en turnkamp voor kleuters in Oudenaarde   
O ZOMERKAMP 10 Ritmische gymnastiek- en turnkamp voor lager  in Oudenaarde  
O ZOMERKAMP 11 Ritmische gymnastiek- en turnkamp voor kleuters in Kruisem   
O ZOMERKAMP 12 Ritmische gymnastiek- en turnkamp voor lager  in Kruisem 
O ZOMERKAMP 13   Turn-, sport- & spelkamp voor kleuters in Kruisem  
O ZOMERKAMP 14   Turn-, sport- & spelkamp voor lager in Kruisem  
O ZOMERKAMP 15 Zaterdagochtend vakantielessen voor tieners (kruis aan)  

O LES 1 : Commercial Hiphop  
O LES 2 : Powerdance  
O LES 3 : Klassiek ballet  
O LES 4 : Contemporary modern 

Administratie 
● verzekering inbegrepen in alle prijzen 
● betaalde gelden zijn niet terugbetaalbaar maar kunnen in de vorm van een tegoedbon gebruikt worden 

voor een ander kamp  
● betalingsbewijs van overschrijving meebrengen op de eerste stagedag /geen betaling = geen deelname  
● overschrijving voor 1 mei op rekeningnummer BVBA studio Minne 

(BE 89 0017 0839 1985) of cash betalen op de eerste stagedag (vermelden van naam+stage+locatie)  
● mutualiteit documenten af te geven de eerste stage dag 

! Kortingen op meerdere kampen of gezinsleden: 2 kampen volgen = 25 euro korting op tweede kamp / 
3 kampen volgen = 25 euro korting op tweede kamp/  25 euro korting op derde kamp 


