
JEUGDWEEKEND

 kampplaats: 
Broekstraat 29

 2370 Arendonk 

17 - 19 februari 2023

start op de kampplaats: vrij 17.02.2023 om 19 uur

einde op de kampplaats: zo 19.02.2023 om 12 uur

Spelers van U6 en U7 kunnen kiezen om 1 of 2

nachten mee te gaan. Voor 1 nacht: start zaterdag

18 februari 2023 om 9 uur.

Jeugdweekend KFC BEEKHOEK
Elk jaar organiseren we een jeugdweekend voor onze

jeugdspelers. Het is een mooie mix tussen voetbal,

spel en plezier. Iedere jeugdspeler (U6 t.e.m. U15) is

welkom om mee te gaan. Oudere spelers kunnen

mee als begeleider of assistent-begeleider.

Wanneer?

SCHRIJF JE SNEL IN:
Vul het online inschrijfformulier

in en stort €30 op onderstaand

rekeningnummer:

BE81 7330 1857 4924

vermelding: ‘naam’ + ‘ploeg’

1 nacht: inschrijvingsgeld €25

 

De plaatsen zijn beperkt! 

De inschrijving is pas geldig als

het online inschrijfformulier

volledig is ingevuld & na

volledige betaling van het

inschrijvingsgeld.



0476 37 29 08

Fried Bartholomeus is tijdens het

volledige weekend aanwezig!

Indien dringend, kan hij via

onderstaand nummer

gecontacteerd worden:

contact & vragen

Veldbed/luchtmatras (mogelijk voor de

oudere groepen) - Er is allicht niet voor

iedereen een bed aanwezig. We wachten

de inschrijvingen af om te bekijken wie er

op een bed kan slapen en wie een bed

moet meepakken. Meer info volgt nog.

Overtrek (voor op de bedden)

Slaapzak of deken

Kussen (iedereen)

Pyjama & teddybeer

Verkleedkleren

Speelkledij

Regenjas

Warme trui

Sokken & ondergoed

(Sportieve) schoenen

Pantoffels

Wat neem je mee?
Om te slapen:

Om aan te doen:

Tandenborstel, tandpasta en bekertje

Zeep

Handdoek & washandje

Bestek (vork, mes & lepel)

Bord, beker of tas

Keukenhanddoek

Drinkbus

Kids ID

Medische fiche (volgt na inschrijving)

Je beste kleren & juwelen

Snoep

GSM, mp3-speler & zakgeld

Wat neem je mee?
Om wassen:

Om te eten:

Om in orde te zijn:

Om thuis te laten:


