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Crea sportkamp Bütgenbach 2019

Nieuwsbrief N°2
SPORTKAMP 2019

zaterdag 29/06 – woensdag 03/07
Voor de twintigste maal gaan
wij dit jaar op Crea sportkamp
met 56 zwemmers en 8
begeleiders. In deze brochure
vindt u alvast de nodige
informatie en een aantal
afspraken.
De algemene leiding is in
handen van Luc Van Rompaey.
Hij wordt vergezeld door de
volgende begeleiders: Danny
Van Rompaey, Tim Willems,
Olivier Delcroix, Tom d’Espallier,
Vervloet Mathias, Van
Rompaey Sandra en Van
Ginneken Maxim.
We gaan zoals steeds proberen
om dagelijks enkele foto’s en
artikeltjes op onze website te
zetten. Bezoek dus regelmatig
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www.brabozik.be of volg ons op
brabozik facebook zodat jullie
ook een stukje sportkamp mee
kunnen beleven.jullie zoveel
mogelijk nuttige en praktische
informatie te bezorgen, zowel
voor de voorbereiding naar de
zwemmers toe als voor de
ouders..
Hoewel we hebben
geprobeerd zo volledig mogelijk
te zijn is het zeker geen
limitatieve lijst!
Indien jullie nog vragen hebben
kunnen jullie steeds bij je trainer
terecht.
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Reisgegevens Sportkamp

HEENREIS
Vertrek : ZATERDAG 29 juni 2019
Samenkomst om 6u45
aan het zwembad te Kapellen.
Vertrek bus om 7u00 STIPT

Wegens werken kan onze
bus niet voor het
sportcentrum stoppen.
Daarom is het heel
belangrijk om uw
zwemzak bij vertrek reeds
volledig klaar te maken,
voor de eerste training,
zodat uw zwemzak maar
genomen dient te
worden.

TERUGREIS
Aankomst : WOENSDAG 3 juli 2019
Aankomst aan het zwembad van Kapellen voorzien
tussen 16u30 en 17u00.

NODIGE DOCUMENTEN VOOR VERTREK:
Medische fiche, briefjes van de ziekenkas, ISI-kaart of kids-id en medicatie worden
afgegeven bij vertrek aan de bus.

GEGEVENS SPORTCENTRUM :
Sport- & Freizeitzentrüm
Worriken 9
4750 Bütgenbach
080 44 69 61

CONTACTGEGEVENS TRAINERS :
(alleen voor dringende gevallen)
Luc Van Rompaey : 0495/24.66.95
Danny Van Rompaey : 0476/50.15.46
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Vzw ZWEMCLUB iloka KAPELLEN
Gravenlaan 28
2180 Ekeren
Telefoon: 03/646 08 10
E-mail: ziksecretariaat@telenet.be
Website: www.brabozik.be

Voor de laatste avond mogen
de deelnemers zich opkleden,
indien gewenst hier dan wel
kleding voor meebrengen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam (van de groep): __________________________ bestaat uit _____ leden.
Namen van de leden: _____________________________________________
_______________________________________________________________
Wij doen als act: __________________________________________________
Wij hebben dit / deze liedje(s) nodig: __________________________________
Stuur alles door naar Luc Van Rompaey of geef dit strookje persoonlijk af.
(voor 15 juni)
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CREA LIED
Vinken, Tim leidt ze naar de top
en de Spreeuwen, Danny geeft het
niet op.

En daarom zingen wij:
C..R..E..A..
Dolfijn, rug, schoolslag, crawl

Voor de Spechten, gaat Olli door het
vuur, dag na dag, uur na uur

Oh ja!
De Valken, Tom traint ze door en
door,

C..R..E..A..- A..
We doen het allemaal en zwemmen om
het meest
op kamp is het altijd een
feeeeeeeeest.

voor de Arenden, Luc gaat er altijd
voor
Ook voor de Masters, staat hij altijd
wel klaar, week na week, jaar na jaar.

Dus daarom zingen wij:
C..R..E..A..
50 of 100 of meer

Te bekijken op:

C..R..E..A..- A..

https://www.youtube.com/watch?v=X

We doen het keer op keer

wXRQE-Oy1A

en worden zelden moe
komaan mannen, we doen dat
gooooeeee
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