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KROKUSSPORTKAMPEN 2022  
 

Aan de deelnemers van MEGAKICKS EN SUPERFUN-sportkamp (4de – 6de lj; 1ste– 4de 

secundair) in sporthal De Witte Molen, Azalealaan Sint-Niklaas van 9.30 - 16 u 

Hallo 

 

Je hebt gekozen voor een megacoole sportieve vakantie!  Fijn !!  

Van ons krijg je nu nog wat praktische informatie voor 28 februari t/m 4 maart. 

 

28 februari: Een dagje met o.a airtrack, turnen en trampoline, en sport en spel. 

 We verzamelen om 9.15 u in sporthal De Witte Molen. 

 

 1 maart: Indoor avonturendag in de ‘Out of Limits’ accommodatie in Zele met o.a.  

hoogteparcours, lasershooting, boogschieten, klimmuur en speleobox. 

We verzamelen in Zele, Langevelde 1 C om 9.15 u.  Je kan ook onder begeleiding 

met de fiets naar deze locatie.  Wie daarvoor kiest verzamelt om 8.15 u in de Witte 

Molen.  Rond 15.30 u vertrekken we dan terug huiswaarts vanuit Zele.  

 

2 maart: Een dagje in TC De Jasmijn waar we ons gaan uitleven in sport en spel met 

o.a. mini-tennis, badminton, squash, padel, spinning… 

We verzamelen in TC De Jasmijn (Jasmijnenweg 2) om 9.15 u en worden er terug 

opgehaald om 15.30u.   

Wie in de vooropvang zit (Witte Molen) gaat onder begeleiding naar ‘De Jasmijn’; 

wie in de naopvang moet blijven gaat onder begeleiding terug naar sporthal De 

Witte Molen. 

 

3 maart: De voormiddag brengen we door in het tafeltenniscentrum Edelweiss, en 

gaan onder begeleiding in de namiddag naar het Bowlingpaleis. 

We verzamelen om 9.15 uur in Edelweiss Nijverheidsstraat 35 in Sint-Niklaas 

en worden om 15.30 u afgehaald in het Bowlingpaleis , plezantstraat 264 

Wie in de vooropvang zit (Witte Molen) wordt naar Edelweiss gebracht; wie in de 

naopvang moet blijven wordt terug naar sporthal De Witte Molen gebracht. 

  



 

 

 

 4 maart: Een dagje Witte Molen met o.a skateboarden en ‘special event’ surprise. 

 We zijn aanwezig in sporthal De Witte Molen om 9.15 u. 

 

Voor meer info of praktische problemen kan je steeds terecht bij Patrick Buyle, 

centrumverantwoordelijke voor sportcentrum De Witte Molen. (0476 96 51 91) 

 

 De stedelijke sportdienst 


