
IN DEZE 
NIEUWSBRIEF
• Officiële opening sportcentrum de Bloesem
• Ontwerp buitenruimte
• Sloop sportcentrum het Groene Woud

Postadres Postbus 79 4420 AC KAPELLE
Telefoon 0113 33 31 10
Internet kapelle.nl/sportcentrum
E-mail gemeente@kapelle.nl

17 SEPTEMBER 2022
Heeft u 17 september al in 
uw agenda genoteerd? 

Dan vieren we namelijk de officiële opening 
van het nieuwe sportcentrum. Er is een divers 
programma met o.a. clinics van Olympisch 
zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo en van 
de Kapelse rolstoelbasketballer, Joeri van Liere.

OFFICIËLE OPENING
SPORTCENTRUM 
DE BLOESEM



AFTRAP VAN  
DE OPENING

DE ‘KAPELSE 
SPELEN’
Naast de clinics vinden de gehele dag ook de 
‘Kapelse Spelen’ plaats voor kinderen tot 12 jaar. De 
‘Kapelse Spelen’ is een puzzeltocht aan opdrachten 
langs verschillende verenigingen. Heb je een volle 
stempelkaart en dus alle opdrachten succesvol 
afgerond? Dan ontvang je een sportief cadeautasje. 
We zien u graag zaterdag 17 september!

SLOOP 
SPORTCENTRUM HET 
GROENE WOUD
Op dit moment wordt het oude sportcentrum, het 
Groene Woud, gesloopt. De sloopwerkzaamheden 
moeten uiterlijk 9 september klaar zijn. Tijdens de 
sloop kunt u het nieuwe sportcentrum bereiken via het 
Bospad dat naar de scouting en het Kapelse bos loopt.

ONTWERP  
BUITENRUIMTE
Op dit moment zijn we druk bezig met het 
ontwerp van de buitenruimte. Op 12 juli hebben de 
betrokkenen en omliggende bewoners het eerste 
ontwerp gezien. We gaan met deze input aan de 
slag met het definitieve ontwerp. In dit ontwerp zit 
o.a. een multifunctioneel sport- en speelcourt. Het 
definitieve ontwerp presenteren we aan u tijdens de 
opening op 17 september. De uitvoering gaat van 
start na de opening, eind september.

De start van de opening vindt plaats om 11.00 
uur, bij de ingang van het nieuwe sportcentrum. 
Het eerste uur ontvangen alle bezoekers een 
gratis welkomstdrankje. De opening duurt tot 
16.00 uur. De gehele dag bent u welkom om het 
nieuwe sportcentrum te bewonderen en deel te 
nemen aan de verschillende activiteiten.


