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Aan de deelnemers van het Urban Sports kamp (1e – 3e leerjaar) in sporthal De Witte Molen, 
Azalealaan 29, Sint-Niklaas van 9.30 - 15.30 uur 

 
Zomersportkampen 2021 

Hallo 
 
Van ons krijg je nu nog wat praktische informatie voor 2 t/m 6 augustus 

Maandag 2 augustus: Dagje Witte Molen 
We verzamelen om 9.15 uur in sporthal De Witte Molen. We gaan vandaag inline skaten, 
leven ons uit op de airtrack en maken verder nog kennis met een aantal andere urban 
sporten.  Wie kan brengt eigen skates mee! 

Dinsdag 3 augustus: Avonturensportdag in domein Nieuwdonk in Berlare met o.a. 
hoogteparcours, lasershooting, moeraspiste en team battle (boogschieten, speleobox). 
We verzamelen we om 8.30 uur aan sporthal De Witte Molen. We vertrekken met de bus 
naar Berlare.  We brengen ook lunchpakket en drank voor een hele dag mee. We worden 
terug verwacht rond 16.30 uur. 
Zeker meenemen: zwemkledij, reservekledij en buitensportschoenen 
 
Woensdag 4 augustus: Dagje Witte Molen 
We verzamelen om 9.15 uur in de sporthal De Witte Molen.  Op ons programma staan 
breakdance en freerunning. 

Donderdag 5 augustus: Uitstap naar De Ster met o.a. waterspelen, sport en spel, aquajump 
We verzamelen rechtsreeks in de sporthal van De Ster tussen 9.15 en 9.30 uur. Die kan je 
bereiken via de parking in de Lange Rekstraat. Gelieve niet langs de kassa te passeren maar 
net voor het kassagebouw rechtsaf te slaan. Door het groene poortje naast de 
tennispleinen vind je de sporthal. Opvang in de sporthal van De Ster. Lunch op De Ster. 
Zeker meenemen: zwemkledij, reservekledij 
 
Vrijdag 6 augustus: Dagje Witte Molen 
We verzamelen om 9.15 uur in sporthal De Witte Molen, Azalealaan 29, Sint-Niklaas. 
Urban sporten zoals skateboarden, panna voetbal, basketbal en frisbee staan op ons  
programma. 
 

     

Voor meer info of praktische problemen kan je steeds terecht bij de centrumverantwoordelijke 
voor sportcentrum De Witte Molen, Patrick Buyle, patrick.buyle@sint-niklaas.be. 


