
Beste jeugdleden en ouders 

De coronacijfers en de maatregelen gaan alleen maar de goede kant uit, dus ook dit jaar zal ons 

zomerkamp zo goed als zeker kunnen doorgaan. Het wordt dan ook de hoogste tijd om beginnen in te 

schrijven, zodat we tijdig nog alles kunnen geregeld krijgen. 

Inschrijven is mogelijk tot 11 juli. Maar let op: VOL = VOL 

Bovenop ons Kidskamp en Jeugdkamp kunnen we ook dit jaar een Kids-PadelKamp (voor 6 tot 9 jarigen) 

aanbieden. (Voor de jeugd van 10 tot 18 jaar wordt er van 11 tot 13 augustus een padelkamp 

georganiseerd. Meer info volgt nog!) 

    Op  ma 19,  di20 en wo 21 juli   (4–9 jaar) 
    Prijs: € 35  (4-5jr)      € 65  (6-9jr) 

4 – 5 jaar: 9.30u tot 11.30u 
6 – 9 jaar: 9.30u tot 11.30u 

 lunchpakket opeten (zelf meebrengen) 
 12.30u tot 14.30u 

Op do 22 en vrij 23 juli  (6 – 9 jaar) 
   Prijs: € 30    Max 20 deelnemers 

6 – 9 jaar: 9.30u tot 12.00u 
Materiaal wordt voorzien door de club. 

Van ma 26 t&m vrij 30 juli    (10–18 jaar)
Prijs: € 115   Max 40 deelnemers

Ma - di - wo: van 9.30u tot 12u tennis + sport & spel 
 lunchpakket opeten (zelf meebrengen) 

      van 13u tot 15.30u  tennis + sport & spel 
Donderdag:  Golf- & Padelinitiatie 

 ‘s Avonds spaghetti / Avondactiviteit 
      Overnachting in de tennishal van TC Field 

Vrijdag:  Ontbijt 
 9.30u tot 12u tennis + sport & spel 
 ‘s middags een snack (vb croque uit ‘t vuistje, hot-dog…) 
 13u tot 15.30u tennis + sport & spel / Opruimen en douchen  
 Afsluiting Tenniskamp met ouders en broers/zussen  (zie pag.2) 

TENNIS- & PadelKAMP 2021



Inschrijven kan  door het inschrijvingsblad volledig ingevuld te mailen naar tcfieldjeugd@outlook.be en 
het inschrijvingsgeld gelijk over te schrijven naar rekening BE73 6529 7088 0560 van TC Field Jeugd, met 
vermelding van de naam van het deelnemend kind. Omwille van het max aantal deelnemers noteren wij 
enkel de inschrijvingen die betaald zijn! 

Activiteit op donderdag 29 juli 

Op donderdag worden onze deelnemers opgesplitst in twee groepen. (Uiteraard houden we de groepjes 
van de vorige dagen een beetje samen, zodat de meesten wel bij hun leeftijdsgenoten zitten) 
De ene groep trekt naar de Kempische Golfclub in Mol-Rauw en krijgt daar gedurende 3 uren een 
golfinitiatie. De andere groep blijft in onze club en mag zich gedurende 3 uren uitleven op onze 
spiksplinternieuwe padelvelden. Namiddag worden de rollen omgedraaid. 

De planning is als volgt:   Groep 1 = G1  Groep 2 = G2 

Golf Padel 

G1 9u  Vertrek Golfclub (te voet) 
G1 9.30u – 12.30u  Golfinitiatie G2 9.30u – 12.30u Padelinitiatie 
G1 12.30u Terug naar Field 
G1 13u – 14u Eten (eigen lunchpakket) G2 12.30u – 13.30u Eten (eigen lunchpakket) 

G2 13.30u Vertrek Golfclub (te voet) 
G2 14u – 17u Golfinitiatie G1 14u – 17u Padelinitiatie 
G2 17u Terug naar Field 

Voor deze dag vragen wij € 15, de rest wordt betaald uit de jeugdkas. 

’s Avonds worden de hongerige magen gevuld met lekkere spaghetti en nadien is er nog wat tijd voor 
spelletjes en/of gezellig samenzijn. 

Vrijdag 31 juli 

Voor het Jeugdkamp: 

Om 9u voorzien we ontbijt. Zij die niet blijven slapen zijn ook welkom. Ook hiervoor wordt gevraagd om te 
bevestigen of uw kind blijft slapen en/of mee zal ontbijten. Een lunchpakket is voor deze dag niet nodig. 
Voor ‘s middags voorzien wij een hartelijke snack (hot-dog, croque uit het vuistje of dergelijke). 

Voor Kidskamp (ook Padel) en Jeugdkamp: 

‘s Avonds, vanaf 18u, zijn ook de ouders en broers/zussen welkom. 

Dit jaar hebben wij een pizza- en pastamobiel voorzien. Gedurende 3 uren kunnen jullie à volonté 
aanschuiven voor heerlijke pizza’s en/of pasta’s.  

Nadien is er nog mogelijkheid tot Olympic (met of zonder ouders is afhankelijk van de maatregelen op dat 
moment). 

De kostprijs  voor deze avond bedraagt € 7,00 per extra gezinslid. Onze tennis- & padelkamp-deelnemers 
mogen gratis meegenieten.  

mailto:tcfieldjeugd@outlook.be


Inschrijvingsformulier 

(Let op bij meer dan 1 deelnemend kind uit het gezin: Gelieve voor elk kind een apart formulier te 
gebruiken. Enkel voor de afsluiting van het kamp vragen wij om alle deelnemers van het gezin enkel op 
het formulier van het oudste deelnemende kind in te vullen) 

Naam :…………………………………………............................. 

 0 neemt deel aan het KIDS / JEUGD - Tenniskamp en/of het KIDS – Padelkamp en betaalt hiervoor : 

0   € 35  (Kids - Tenniskamp 4-5 jr) 

0  € 65    (Kids - Tenniskamp 6-9 jr) 

0  € 30    (Kids - Padelkamp 6-9 jr) 

0  € 115  (Jeugd - Tenniskamp 10-18 jr) 

  Bedrag 1:  € …………… 

Blijft overnachten en neemt  deel aan het ontbijt  (aankruisen als je deelneemt)
 (gratis; enkel voor Jeugdkamp) 

0 Neemt deel aan de Golf- en Padelinitiatie op do 29/7 en betaalt hiervoor: € 15/niets (Bedrag 2)

Neemt deel aan de afsluiting van het Tennis- & Padelkamp op vrij 30/7 en betaalt hiervoor: 

 …………….(aantal deelnemers Kids- en Jeugdkamp)  x € 0  = €    0 

 …………….(aantal ouders + broers/zussen) x € 7 = € …………… 

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

Bedrag 3:    € ……………. 

Totaal te betalen bedrag:    Bedrag 1   € …………….. 

 Bedrag 2  € …………….. 

Bedrag 3   € …………….. 

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

 € ………………  over te schrijven, onmiddellijk na het bezorgen van 
dit inschrijvingsformulier, op rekeningnr BE73 6529 7088  0560 van TC Field Jeugd.  (gezien het beperkt 
aantal plaatsen, krijgen degenen die betaald hebben voorrang. 
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