
  
 INSCHRIJVEN 

Heb je zin om mee te gaan? Schrijf je dan snel 

in! 

Dit doe je door het online inschrijfformulier (zie 

site/facebook) in te vullen en €30 te storten op 

onderstaand rekeningnummer voor de eerste 

speler. Voor eventuele broers, zussen en de 

spelers die maar 1 nacht meegaan is het 

inschrijvingsgeld €25. Hiermee betalen wij o.a. de 

huur, het eten, spelmateriaal en verzekering. 

 

 

 

Inschrijven kan tot en met zondag 9 februari 

2020. Daarna sluiten we de inschrijvingen. 

Inschrijving is pas geldig als het online 

inschrijfformulier volledig is ingevuld en na 

storting van het inschrijvingsgeld. 

 

 TELEFOONNUMMER 

Voor dringende oproepen kan je gedurende het 

hele weekend terecht bij Fried Bartholomeus op 

het nummer: 0476/37.29.08. Hij zal het ganse 

weekend aanwezig zijn op het weekend 

 

 

  
 VRAGEN? 

Heb je nog vragen dan kan je steeds terecht bij je 

trainer voor extra informatie. Hij kan je indien nodig 

ook doorsturen naar 1 van de verantwoordelijken 

van het jeugdweekend. 

 

Wij hopen alvast op jouw aanwezigheid! Tot dan! 

 

In afwachting van het weekend kan je deze 

kleurplaat al inkleuren 

 

JEUGD-
WEEKEND 
 21/02/2020 – 23/02/2020 

 

 

 

 

 

 

Rekeningnummer: 

BE81 7330 1857 4924 

Vermelding: ‘naam’ + ‘ploeg’ 



 

     
 EEN JEUGDWEEKEND?  

 WAT IS DAT? 

Na het succes van vorig jaar organiseert 

K.F.C. Beekhoek ook dit jaar een 

weekend voor zijn eigen jeugdspelers. 

Het weekend zal een mooie mix tussen 

voetbal, spel en plezier worden, een 

echte topper dus. 

Iedere jeugdspeler van de U6 tot en met 

de U17 is welkom om mee te gaan. 

 WANNEER EN WAAR? 

Op vrijdag 21 februari wordt iedereen om 

19u00 verwacht op de weekendplaats. 

Jullie mama en papa kunnen jullie op 

zondag 23 februari om 11u30 terug 

komen halen. 

De spelers van de U6 en de U7 kunnen 

er ook voor kiezen om 1 nacht mee te 

gaan, zij worden dan zaterdag 22 februari 

om 9u verwacht op de weekendplaats! 

Adres: 

Jogem 

Ringlaan 50 

3550 Heusden-Zolder

 

  WAT MOET IK MEEBRENGEN? 

Buiten jullie glimlach en jullie goed 

humeur moeten jullie ook nog enkele 

andere belangrijke zaken meenemen. 

!! Gelieve alles te labelen met voor- en 

achternaam !! 

Om te slapen 

Er zijn dit jaar GEEN bedden. Vergeet dus 

zeker onderstaand slaapmateriaal niet. 

 Veldbed/luchtmatras 

 Overtrek (voor op de bedden) 

 Slaapzak of deken 

 Kussen (iedereen) 

 Pyjama 

 Teddybeer 

Om aan te doen 

 Verkleedkleren 

 Speelkledij 

 Regenjas 

 Warme trui 

 Sokken 

 Ondergoed 

 Sloffen 

 (Sportieve) schoenen 

Om te voetballen: 

 2 voetbaltenues 

 Voetbalschoenen 

 Scheenlappen 

 Voetbal 

 Drinkbus 

 

 Om te wassen 

 Tandenborstel, tandpasta en 

bekertje 

 Zeep 

 Handdoek en washandje 

Om te eten: 

 Bestek (vork, mes en lepel) 

 Bord 

 Beker of tas 

 Keukenhanddoek 

 Drinkbus 

Om in orde te zijn 

 Kids ID 

 Medische fiche (wordt bezorgd na 

inschrijving) 

Om thuis te laten 

 Je beste kleren 

 Juwelen 

 Snoep 

 GSM of mp3-speler 

 Zakgeld 

 

 

 


