
 
  

Op je plaats, klaar voor de start…af! 
 

Sportdag  
 

 
 

              Zaterdag 3 september 2016 
13u tot 18u 

Universiteit sportcentrum KU Leuven 
 

Voor de kinderen van de afdelingen Kindernefrologie, 
 -oncologie en orgaantransplantatie 

en hun familie.  
 

Broers en zussen,  
vrienden en vriendinnen zijn ook welkom! 

 



  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antwoordstrookje sportdag 2016 

Wij zullen aanwezig zijn op zaterdag 03/09/16 met 
…........personen. 

Volwassenen:…………………………………………………………........................... 
...................................................................................... 

Kinderen:………………………………………………………………………………………… 
Leeftijden:……………………………………………………………………………………… 

Aanduiden 
patiënt:…………………………………………………………………………………… 

Bijzonderheden:……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 

Voor alle informatie in verband met 
dit evenement zijn wij bereikbaar via: 
E-mailadres:……………………………………………………………………………………… 
Telefoon:……………………………………………………. 
Adres:……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
Bevestig je aanwezigheid vóór 15 augustus 2016 via e-mail:  
kim.rowan@uzleuven.be, via tel. 016 34 38 22 of stuur deze 
antwoordstrook terug naar UZ Leuven, Secretariaat 
kindergeneeskunde, Kim Rowan, Herestraat 49, 3000 Leuven. 

Het definitieve programma is klaar en het belooft een sportieve en gezellige dag 
voor de hele familie te worden! 
 
De spelers van de Leuven Bears geven een spectaculaire basketbal demonstratie, 
gevolgd door een initiatieles. 
Daarnaast zullen nationale topatleten van de Leuvense Atletiek vereniging DCLA 
onze deelnemers helpen hun atletische vermogens op olympisch niveau te tillen. 
De rolschaatsclub Heverlee zal in samenwerking met de familie Swings onze dag 
op rolletjes laten verlopen. 
Ook kun je op deze dag je krachten meten met de dokters en verpleegkundigen 
van het ziekenhuis op een door de afdeling kinesitherapie ontwikkelde kracht- en 
coördinatietesten. 
 
Ook aan de jongste kinderen is gedacht. Voor de kleuters bieden de mensen van 
de Leuvense circusschool een speciaal programma waarin ze hun acrobatische en 
clowneske talenten kunnen perfectioneren. 
 
Ouders kunnen natuurlijk blijven kijken bij hun zoon of dochter. Maar ze kunnen 
er ook voor kiezen deel te nemen aan de speciaal voor hun uitgezette speur- en 
wandeltocht in het prachtige kasteelpark dat aan het sportterrein grenst. 
 
Kleedruimtes, kluisjes, drank en versnaperingen zijn voorzien. 
 
Aan het einde van de dag liggen er verschillende prijzen klaar voor alle 
deelnemende kinderen die uitgereikt zullen worden door de sporters en onze 
meter van het fonds voor transplantatie: Tine van den Brande. 
 
Maar daarna is het toch echt tijd om afscheid van elkaar te nemen. 
 
Dus schrijf jullie snel in en tot de 3e september! 
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