
 

 

 

 

Sportkampen 
03 778 37 57 
sportkampen@sint-niklaas.be 
 

 
 
 

Aan de deelnemers van Zomerfun-sportkamp (4e – 6e leerjaar, 1 – 3 mb) in sporthal De 
Mispelaer, Gijselstraat 4, Nieuwkerken van 9.30 - 15.30 uur. 
 
Zomersportkamp 2020 
 
Hallo, 
Je hebt gekozen voor een sportieve vakantie! Fijn! Van ons krijg je nu nog wat praktische 
informatie voor de week van 3 augustus t/m 7 augustus 2020: 
 
Maandag 3 augustus: Een dagje De Mispelaer met o.a. frisbee, balsporten, baseball en badminton. 
We verzamelen in sporthal De Mispelaer tussen 9.15 en 9.30 uur. Opvang en lunch in sporthal 
De Mispelaer. 
 
Dinsdag 4 augustus: Een dagje paardrijden, sport en spel in La Rosteehoeve. 
We verzamelen in sporthal De Mispelaer tussen 9.15 en 9.30 uur. Opvang in sporthal De 
Mispelaer. Lunch in La Rosteehoeve. 
 
Woensdag 5 augustus: Een dagje de Mispelaer met avontuurlijke sporten zoals Lasergame, Bumball 
en Archery tag. 
 We verzamelen in sporthal De Mispelaer tussen 9.15 en 9.30 uur. Opvang en lunch in sporthal 
De Mispelaer. 
 

Donderdag 6 augustus: Uitstap naar De Ster met o.a. sup, sport en spel en waterpret. 
We verzamelen rechtsreeks op de atletiekpiste van ACW, Lange Rekstraat 28, tussen 9.15  en 
9.30 uur. Opvang en lunch in ACW.  
Zeker meenemen: zwemkledij 
 
Vrijdag 7 augustus: Een dagje De Mispelaer met o.a. tennis, zoekspel, airtrack, “reis rond de wereld”. 
We verzamelen in sporthal De Mispelaer tussen 9.15 en 9.30 uur. Opvang en lunch in sporthal 
De Mispelaer. Wie over een tennisracket beschikt, mag deze meebrengen. 
 
We verwachten je elke dag in sportieve kledij. Gelieve binnen- en buitensportschoenen te 
voorzien. Verdere afspraken en details krijg je nog tijdens het sportkamp zelf. Elke dag krijg je 
een drankje tijdens de lunchpauze. Eigen drank wordt tussen de middag niet toegelaten in de 
cafetaria’s, wel tijdens de andere pauzes. Dank voor jullie begrip. Voor meer info of vragen kan 
je steeds terecht bij Isabelle Bauwmans, centrumverantwoordelijke voor de sportkampen in De 
Mispelaer, 0498.51.86.25. 
 
 De stedelijke sportdienst 


