
Niels on Wheels Skatecamp 2021 is een geweldige activiteit voor kinderen en jongeren!
Ze leren alles over de subcultuur en gaan natuurlijk zoveel mogelijk skaten en activiteiten
doen. Daarbij leren ze nieuwe trucjes en angsten te overwinnen. Elkaar steunen en
aanmoedigen is natuurlijk de beste manier om plezier te hebben in skaten.
Lekker sportief en educatief dus. Samen rollen, samen leren!

Het belang van goede voeding wordt benadrukt door lekker veel fruit en groenten bij het
ontbijt en de lunch. Uiteraard worden er bij de BBQ ook volop burgers en worst gebraden  :)
We drinken vooral water, maar er is bijvoorbeeld ook limonade of ijsthee, maar géén
energiedrankjes en zo weinig mogelijk suikerbommen! ;)

In de avond maken we een kampvuurtje en praten we over vanalles en nog wat onder het
genot van wat marshmallows en een drankje.
We gaan een leuke speurtocht doen die op een speelse manier kennis bijbrengt over skaten
en de historie ervan. En dat allemaal al rollend natuurlijk.
Daarnaast staat er nog een skatefilm avond op het programma op het grote scherm met
vette skate videos!

Zie hieronder het volledige programma:

Vrijdag 3 september:
10:00 - Aanvang, verzamelen Stadscamping, tenten opzetten, kennismaking
12:00 - Lunch
13:00 - Skateles in en om het skatepark
14:30 - Vrij skaten skatepark, pumptrack en op het pad in het spoorpark
16:00 - Terug naar de camping, bijkomen, douchen, chillen
18:00 - Start BBQ
20:00 - Skatefilm op groot scherm
21:30 - Kampvuur en chillen, ervaringen delen

Zaterdag 4 september:
09:00 - Opstaan en ontbijt
10:30 - Ochtend stretching en warming up
11:00 - Skateles in het skatepark
12:00 - Lunch
13:00 - Vrije skatesessie in het spoorpark, met professionals
16:00 - Terug naar de camping, bijkomen, douchen, chillen
18:00 - Start BBQ
20:00 - Skate speurtocht in en om het spoorpark
22:00 - Late night skate session

Zondag 5 september:
09:00 - Opstaan en ontbijt
10:30 - Ochtend stretching en warming up
11:00 - Skateles in het skatepark, videoshoot
13:00 - Lunch en afscheid, evaluatiegesprek
15:00 - Einde. Tot volgend jaar!  :)



Benodigdheden:

Wat je zelf moet meenemen is:
- slaapmatje + slaapzak (tenten en kussens zijn voor je geregeld!)
- eigen drinkfles = altijd handig
- tandenborstel+tandpasta, douchespullen, handdoek etc…
- schone kleren voor 3 dagen (denk vooral aan genoeg sokken!)
- goeie zin!  :)

De rest wordt allemaal voor je geregeld!
We hebben 4 grote tenten waar in totaal 14 kids in kunnen kamperen.

Skates en bescherming kunnen ook geleend worden! Dit kost niets extra! Maar geef dan wel
op tijd je schoenmaat door!!

Zoals gezegd het eten en drinken is inclusief. We willen iedereen zoveel mogelijk stimuleren
om vooral water te drinken, maar er is ook ijsthee, limonade en fruitsapjes. Als het héél
warm is zal er ook een verkoelend ijsje zijn.
Voor het eten is het belangrijk dat je eventuele voedselallergieën doorgeeft, of laat weten
wat je absoluut NIET lust! Voor het ontbijt zal er vooral fruit zijn, maar ook brood en beleg
(o.a. kaas, pindakaas en vleesbeleg). Voor de lunch wederom veel fruit, maar ook een
broodje of croissantje met beleg bijvoorbeeld. En voor de BBQ is er o.a. kip, worst,
hamburgers en ook groente en salades.

De speurtocht zal een combinatie zijn van skaten, quiz en leuke opdrachten! Wat het precies
wordt zul je vanzelf zien…. Meemaken bij zijn  :p

Schrijf je meteen in voor dit onvergetelijke weekend, want er zijn maar 14 plaatsen
beschikbaar!

Groetjes,

Niels on Wheels


