
PADELKAMP DE PANNE 

16 t.e.m. 22 JULI 2023 

Voor jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar 



DE PANNE 

De Panne ligt helemaal in het westen van onze Belgische kust.  Deze ligging, tegen de 

Franse grens heeft ervoor gezorgd dat De Panne menig maal in de geschiedenisboeken 

terecht kwam.  Naast een prachtig strand zijn er de bekende Westhoekduinen.  Dit na-

tuurreservaat vormt samen met het Calmeynbos, De Moeren en het plateau van Izenber-

ge een prachtig stuk natuur waar het heerlijk is om te wandelen en te fietsen.   

 

 

 

VERBLIJF 

We verblijven in de lokalen van de zeescouts van De Panne.  Het Kraaienest is gelegen tussen het Calmeyn-

bos en het militair domein van Koksijde.  De locatie biedt plaats aan maximum 30 personen en omvat een 

ingerichte keuken met aangrenzende eetzaal, slaapruimtes en een sanitaire voorziening met douches.  Er 

zijn geen kasten, maar op kamp hebben we die niet nodig.  We leven de hele week, zoals echte avonturiers, 

uit een goed georganiseerde valies. 

Slapen doen we op een veldbed of een luchtmatras dat je zelf meebrengt.  Om het kampgevoel compleet 

te maken hebben we enkele tenten om echt te kunnen kamperen (voor de kinderen die dat willen). 

We hebben een groot grasveld ter beschikking waar we naar hartenlust kunnen omnisporten.  De nabij gelegen sporthal inclusief  klimmuur 

en hoogteparcours bieden ruime mogelijkheden. 

 



PADEL EN OMNISPORT 

We spelen padel op de terreinen die gelegen zijn aan sporthal ‘Den Oosthoek’ In De Panne.  De terreinen liggen pal naast ons 

kampterrein.  Voor de omnisport hebben we, afhankelijk van het weer, ruime mogelijkheden om zowel indoor als outdoor te 

sporten.  Naast de sporthal en een omnisportveld is er ook een klimmuur en een hoogteparcours.  Voor natuurgebonden spor-

ten kunnen we terecht in de duinen en de bossen die deze streek rijk is.  Het spreekt voor zich dat ook het strand hiervoor rui-

me mogelijkheden biedt. 

DAGINDELING 

 08.00u. : opstaan en ontbijt 

 09.00u. : padel 

 12.00u. : middagmaal en pauze 

 13.30u. : omnisport 

 16.30u. : ontspanning 

 17.00u. : vrije tijd, rustige activiteit, douchen 

 18.15u. : avondmaal 

 19.30u. : quiz, spelletjes, film, uitstap, … 



PRIJS EN INSCHRIJVEN 

 Prijs voor het kamp : €395 

 Wie zelf geen padelracket heeft kan die van ons gebruiken 

 In deze prijzen is alles inbegrepen.  Het enige waar je eventueel zakgeld voor nodig hebt is voor een drankje of voor een ijsje als we 

een avondwandeling of –fietstocht maken.  Water en tussendoortjes zijn heel de dag voorradig.  Op het einde van de week krijgen 

alle kinderen een leuk aandenken. 

 Inschrijven doe je via www.sportkickx.be.  Na je inschrijving krijg je een factuur toegestuurd.  Na betaling is je inschrijving definitief. 

 Heb je nog vragen?  Stuur gerust een mail naar sportkickx@gmail.com of neem telefonisch contact op via 0486/53.12.88 (Tom). 



ENKELE AFSPRAKEN OP EEN RIJTJE 

 Op zondag  16 juli zijn jullie vanaf 16.00u. welkom op ons kampterrein.  We verwachten de kinderen ten laatste om 17.30u.  We ver-

welkomen jullie met een hapje en een drankje.  Ondertussen kunnen jullie gerust een kijkje nemen op ons domein en in de omge-

ving.  Om 18.00u. vragen we aan de ouders om het kampterrein te verlaten. 

 Het kamp eindigt op zaterdag 22 juli om 13.00u.  Vanaf 12.00u. zijn  de ouders welkom.  We hebben graag dat iedereen ten laatste 

om 14.00u is opgehaald. 

 Een GSM of smartphone is niet verboden, maar er worden wel duidelijke afspraken gemaakt rond het gebruik ervan.  Andere dure 

spullen zoals  een tablet of een mp3-speler laten we sowieso thuis.  

 Volgt uw kind een medisch dieet?  Meld dat zeker aan de kampleiding.  Bij de factuur krijgt u ook een medisch attest doorgestuurd.  

Gelieve dit volledig ingevuld door te mailen naar sportkickx@gmail.com.  We sturen u ook een checklist waar op staat wat de kin-

deren moeten meenemen op kamp. 

 Inschrijven kan zolang er plaatsen zijn, MAAR schrijf je zeker op tijd in want het aantal plaatsen is beperkt.   

 

 

www.sportkickx.be 


