
 

     !!! Uitnodiging!!!            
 
  voor hét jaarlijkse jeugdweekend van K.C. Harich! 
 
 
Hallo Allemaal! 
 
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni a.s. is het alweer zo ver! Hét jeugdweekend op het korfbalveld 
van K.C. Harich! We zijn inmiddels enthousiast van start gegaan met het voorbereiden van een 
superleuk en overvol programma voor een wederom onvergetelijk jeugdweekend!  
Het programma is natuurlijk tot het weekend van 16 en 17 juni strikt geheim! 
 
Vanaf de E’tjes mag je blijven slapen. We slapen in eigen meegebrachte tenten. Je mag 
natuurlijk zelf een maatje zoeken bij wie je wilt slapen. De tenten kunnen vrijdag 16 juni vanaf 
16.00 uur worden opgezet. De F’jes mogen dan wel niet blijven slapen, vanaf het ontbijt (8:30) 
zijn jullie weer van harte welkom om mee te doen aan het verdere programma! 
 
Het jaarlijkse schuttersfeest zal dit jaar ook weer gewoon op de vrijdagavond plaatsvinden om 
18:45. Uiteraard mag álle jeugd vanaf de kangoeroes hier aan mee doen. Dit jaar staat het 
schuttersfeest in het teken van de Crowdfunding K.C. Harich. Nadere informatie hierover zullen 
jullie nog ontvangen. Ouders, broers en zussen zijn hierbij natuurlijk weer van harte welkom om 
de jeugd aan te komen moedigen.  
 
Kampbenodigdheden: 
 

; Tent, slaapzak, luchtbed/matje en een pomp; 
; Sportkleding, korfbalschoenen, oude kleren, zwemkleren, toiletspullen, muggenstift en bij 

regen…regenkleding; 
; Goede schoenen! Denk er om dat de kinderen goede (loop)schoenen meenemen. In het 

verleden hebben we hier vaak problemen mee gehad. Bijvoorbeeld met blote voeten in de 
laarzen, wat weer blaren oplevert; 

; Bord, beker en bestek 
; En… iets lekkers voor in je tent 😉 

 
Je kunt je heel gemakkelijk aanmelden via de link die bij de uitnodigingsmail zit.  
 
Kosten jeugdweekend: € 7.50 voor diegene die blijven slapen en € 5.00 voor diegene die 
alleen zaterdag komen. Te betalen bij aankomst in de kantine. 
 
We hopen wederom op een heel gezellig weekend met fantastisch weer! Tot dan!!! 
 
Groetjes de Jeugdweekend Crew 
Nynke, Marja, Mathilda, Froukje, Harmen en Angelo. 
 

 


