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Bevestiging inschrijving 46ste SPORTKAMP JEROEN 
 

Beste ouders en Jeroeners, 
De vakantie nadert en zoals beloofd, krijgt u de laatste afspraken voor ons 46ste sportkamp!!!     
 

We vertrekken op dinsdag 2 augustus om 10 uur stipt aan het Sint-Jansplein  
te Sint-Niklaas! 

 
Op  zondag 7 augustus vertrekken we op Drieboomkesberg terug naar huis om 19u30 uur.  

Dit betekent dat we rond 20u30 terug worden verwacht aan het Sint-Jansplein. 

 
Enkele extra afspraken: 

• Geef de Kids-ID geef af als je op de bus stapt! 

• Gelieve de kinderen die problemen hebben met bedplassen te voorzien van extra 
materiaal! (onderlegger, extra ondergoed, lakens, pamper,…) 

• Er is medische begeleiding. Indien medicatie noodzakelijk is, gelieve duidelijk te 
vermelden: naam, dosis, frequentie, … 

• Het is VERBODEN om een GSM mee te brengen! 
 

Goede weetjes:  

• De gebeurtenissen op sportkamp, kan je volgen via onze site: jeroen.broeders.be !  

• Op onze leuke instagrampagina : sportkamp_turnkring_jeroen kan je ook updates vinden.  

• Gelieve ons te verwittigen als je uw kind niet op foto’s mag weergegeven worden! 

• Er is op elke kamer een anti-muggenproduct aanwezig.  

• Gelieve geen snoep mee te geven. Wij voorzien zelf voldoende versnaperingen.   

• DRINKFLES met NAAM op meebrengen!  

• Vergeet het kampvuurnummertje + leuke verkleedkledij niet! 

• Een gezelschapsspel of stripverhaal is leuk voor op de kamer. 

• Vraag aan lieve familieleden, vrienden,… of ze een kaartje/briefje willen schrijven. Ook al 
duurt dit JEROEN-kamp slechts één week, een berichtje van het thuisfront kan echt deugd 
doen! 
Kampadres: 
 
 

 
 

• Tel. 03/312.15.88  → Alleen voor dringende gevallen en enkel wanneer wij via GSM niet 
bereikbaar zijn! 
  

Indien het goede weer van de partij kan zijn, ontbreekt alleen nog jullie opgewekt humeur! 
Tot dan!  
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SPORTKAMP-KAARTJES van Turnkring Jeroen! 

Beste ouders,                

Het sportkamp komt dichterbij, nog een paar weken en het is weer zover! We kijken al uit 

naar het sportkamp en al die leuke dingen die we daar gaan beleven. Voor wie graag wil 

weten wát we allemaal beleven, die kunnen alvast wachten op leuke post! Van in het bosrijke 

Westmalle kan je weeral een vrolijk, kleurrijk en sportief kaartje toegestuurd krijgen!  

 

  

     

 

   

 

▪ 4 verschillende kaartjes 

▪ €3 per kaartje (mét priorpostzegel van €1,90!) 

▪ aankopen via overschrijving op BE75 0635 5815 9051 vóór 30 juni ’22 

▪ worden op sportkamp uitgedeeld, adressen zéker meegeven met je kind  

 

Hoe kan je deze leuke kaartjes in je bus verwachten begin augustus? 

1) Schrijf het CORRECTE bedrag over op BE75 0635 5815 9051 vóór 30 juni ’22! Op naam 

van TURNKRING JEROEN 

➔ Bv. 4 kaartjes met postzegel = €12,00 

 

2) Vermeld duidelijk de VOOR- en ACHTERNAAM VAN JE KIND(-EREN) en hoeveel ze er 

wensen in de mededeling. 

➔ Bv. 2 kaartjes voor Jeroen Meus 2e leerjaar, 2 kaartjes voor Anna Meus 3e 

kleuterklas 

 

3) Geef de adressen mee in de bagage. 

➔ Bv. Ik geef adres-etiketten mee, dat is handig! 

➔ De kaartjes worden op sportkamp verdeeld, de kinderen schrijven hun kaartjes. Bv. 

Jeroen Meus schrijft dat het eten op sportkamp géén dagelijkse kost is! Anna 

Meus laat weten dat ze nog nooit zo veel verschillende leuke sporten op 1 dag 

deed!   

4) Wachten op de postbode!  


