Paaskamp 2021
Tijdens de eerste week van de paasvakantie organiseert Opoeterse tennisclub een
paaskamp, dit voor alle kinderen van 5 jaar tot en met 18 jaar. Het paaskamp is een
combinatie van tennis en andere sportieve activiteiten (omnisport). Basiskennis van
tennis is niet vereist.
Het paaskamp vindt plaats van woensdag 7 april 2021 tot en met zaterdag 10 april 2021.
Het paaskamp gaat door op en rond de buitenterreinen van Opoeterse tennisclub,
dewelke gelegen zijn ter hoogte van de Dorperheideweg 6, 3680 Maaseik. Het kamp
vangt aan om 9u00 en eindigt telkens om 16u00. Er wordt echter opvang voorzien, dit
vanaf 8u30 tot 16u30.
De prijs voor het volledige paaskamp bedraagt:
• Voor leden € 84 (inclusief verzekering).
Je bent pas lid als het lidgeld betaald is, zie link hieronder.
• Voor niet leden €94,00 (exclusief verzekering).
Inbegrepen in de prijs:
• Het paaskamp zelf.
• Toegangsprijs voor een alternatieve activiteit (dag wordt nog bepaald).
Ouders die bereid zijn te rijden mogen zich melden!
• Frietjes met frikandel tijdens de laatste namiddag van het kamp.
Niet inbegrepen in de prijs:
• Het middagmaal en drank.
De kinderen brengen dus zelf een lunchpakket en drank mee.
Opmerkingen:
• Zorg dat je inschrijvingsgeld betaald is anders mag je niet deelnemen aan het
Paaskamp.
• Voor leden, zorg ook dat je lidgeld betaald is anders is de prijs €94,00.

Links:
• Inschrijven
• Lidgeld
• Betalen (mededeling: naam, voornaam, “Paaskamp”)
• Vragen
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Aydemir Baran
Aydemir ceyda
Aydemir Defne
Ceyssens Jorbe
Deckers Berre
Deckers Elte
Deckers Mirne
Jacobs Fleur
Kellens Bauke
Kellens Gitte
Meus Fran
Michels Julie
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Reijnders Floortje
Smeets Ella
Smeets Juul
Smeets Lou
Smeets Tijl
Vrolix Emiel
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