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Aankomende kampen 

Sport en opleiding vzw organiseert verschillende 

kampen tijdens de paasvakantie van 2021: 

 

Week 1 = 05/04 tot 09/04 

Week 2 = 12/04 tot 16/04 

 

Overijse ‘t Kasteeltje: 

- Kleuterkamp (1kk tot 3kk) – week 1 & 2 

- Ontdekkingskamp (5-6j) – week 1 & 2 

Overijse Bosuil: 

- Survivalkamp (6-13j) – week 1 

Overijse Den Heurk: 

- Gevechtsportkamp met gordel overgang (6-

13j) – week 2  

- Initiatie in gevechtsport (6-13j) – week 2 

Manege Forestables: 

- Paardrijkamp (4-12j) – week 1 & 2  
 

 

 

Team in de kijker: Eva Ishida        

 
 
 
 
 
 
 
 

Eva is in Frankrijk geboren en woonde daar tot haar 
11 jaar. Eva is altijd al gepassioneerd geweest door 
kunst en ambacht, met een creatief talent voor 
tekenen en knutselen. Haar passie voor paarden 
gecombineerd met de passie voor ambachtelijk 
werk, bracht haar ertoe de kunst van zadelmakerij te 
studeren. Eva voltooide haar studies en kreeg dan 
de kans om les te geven aan Capel Manor College 
London. Bij het terugkeren naar België, startte Eva 
haar eigen zadelmakerij. Eva is een creatieve, en 
getalenteerde lerares en werkt graag met jongeren 
van alle leeftijden. Sport en Opleiding maakt het 
mogelijk al haar talenten te combineren. 

Nieuwe locatie voor de skate-lessen in Overijse 

Dankzij Control in Overijse kunnen we ook bij slecht weer verder 

skaten! Bij slecht weer mogen we gebruik maken van hun 

ondergronds parking waarvoor dank! 

Neem zeker eens een kijkje op hun website: 

https://www.control-overijse.be/nl/kinesist-overijse

 

On Stage Online Competition 

Op zaterdag 6 maart 2021 vond onze allereerste 

virtuele danswedstrijd van On Stage Dance 

Competition plaats. Maar liefst 150 filmpjes werden 

ingezonden en een duizendtal dansliefhebbers 

volgenden live onze livestream! 

Op zaterdag 1 mei en zaterdag 8 mei organiseren we 

nogmaals een virtuele danswedstrijd. De 1e mei voor 

de categorie jazz/modern/hedendaags en de 8e mei 

voor de categorie urban. Prijs is €10 per filmpje. Meer 

info kan je terugvinden op volgende website: 

www.onstagecompetition.be 

 

www.sportenopleiding.be 

info@sportenopleiding.be 

  

 

Opstart Multimove Tervuren 

Goed nieuws voor de kleuters in de scholen 

in Tervuren. Zij kunnen opnieuw opstarten 

met de multimove lessen in Sint-Anna 

Duisburg, Mariaschool Tervuren, 

Kattensprong Tervuren en de basisscholen 

in Moorsel en Vossem! 
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