
 

Hallo !  

En ook hoera! Onze eerste BOAS winterstage is een feit!   

We gaan met z’n allen naar Aalst van vrijdagavond 27 januari tot zondagnamiddag 29 januari.  We kunnen op 
deze primeur 20 enthousiaste zwemmers verwelkomen, dus snel inschrijven is de boodschap.  

Wat gaan we doen?  

Het is een zwemstage, dus we gaan zo veel mogelijk zwemmen natuurlijk. Ieder op zijn niveau en altijd onder 
de deskundige begeleiding van onze trainers. Dat doen we in het vernieuwde zwembad van Aalst. Er is daar ook 
een Aquapark, waar we ons (af en toe) kunnen uitleven.   

Op zaterdagnamiddag voorzien we een ontspannende uitstap met de groep.  

En terwijl wij ons amuseren, maakt onze top-kok Rudi de meest heerlijke maaltijden voor ons klaar.  

Waar en wanneer?  

We logeren in het jeugdverblijfcentrum Schotte, Kapellekensbaan 14, Erembodegem (Aalst).   
Aankomst op vrijdag om 17u30, afscheid nemen doen we zondag tussen 15 en 16u.  

Voor wie?  

Iedereen is zoals altijd van harte welkom. Maar bij deze winterstage geven we de voorrang aan zij die nog nooit 
op stage gingen. Misschien omdat het wat eng is om met een groep op pad te zijn, of omdat het niet zo fijn is 
om van huis weg te zijn, ... Wat dan ook, deze stage biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving, met een 
kleine groep, het concept ‘stage’ te leren kennen.  En misschien krijg je dan wel zin in onze zomerstage van 1-6 
juli?  

Inschrijvingsprijs 

• € 95 euro voor leden  
• € 120 euro voor niet-leden   

Broers, zussen, mama’s, papa’s, … zijn niet-leden.  

• Voor deze prijs krijg je: 2 overnachtingen, volpension, ervaren begeleiders, medische verzorging, 
zwemtrainingen, uitstap op zaterdagmiddag.  

• Er zijn mogelijkheden tot korting met Paspartoe en UITpas, contacteer ons voor meer info.  

Inschrijven yeaah! 

• Via https://www.boasvzw.be/activiteiten/winterzwemstage-aalst  
• Vòòr 15 januari 2023, met betaling van een voorschot van 50 euro. Niet terugbetaalbaar bij annulatie.  

Vragen?  Mail naar coordinatie@boasvzw.be of bel naar 0470 11 11 58. 

 

Sportieve groeten!  

Katia en Dries 


