
 

UILENSPIEGEL ZOMERSTAGE 2020 
Maandag 17-08-2020 tot en met zaterdag 22-08-2020 

 

De zomerstage is DE start van het nieuwe handbalseizoen.  

Iedereen geboren vanaf 2014 tot en met 2003 mag mee en traint bij 
zijn ploeg van het seizoen 2020-2021 
 

Plaats : 

De Hoge Rielen 
Molenstraat 62    2460 Kasterlee  
Paviljoen 1&2 en 4&5   
 

Start stage maandag 17-08-2020 

U8-U10-U12-M13 : 
We spreken af  om 10u00 /11u00 in paviljoen 4&5 op de Hoge 
Rielen. (zie draaiboek) 
Voor vervoer naar de Hoge Rielen rekenen we op de bereidwilligheid 
van de ouders. (parking Noord) 

 
J14-J16-J18-M17-M19 
We vertrekken om x(zie draaiboek) met de fiets aan sporthal de 
Willecom  
Indien het niet lukt om je bagage mee te geven met iemand, gelieve 
contact op te nemen met els.gonthier@gmail.com 
 

Einde stage zaterdag 22/08/2020 

Zaterdag sluiten we de stage af om 14:00 
 

Inschrijving zomerstage 

www.uilenspiegel.be en dit voor 1 juni 2020 

 
Deelnameprijs : 195 euro ( te betalen tegen 30 juni 2020) 

Betalen via overschrijving op nr  BE 61736051560517 
(rekeningnummer Jeugd ) met vermelding “zomerstage + naam 
deelnemer(s)  
Nog vragen ??? 

Els Gonthier   0494/047375 els.gonthier@gmail.com 
Cindy Mommen   0496/996661 cindy.mommen@gmail.com 
 

 

Mee te nemen :  

 
Om te slapen : 
□ onderlaken  
□ hoofdkussen 
□ slaapzak   
□ slaapkledij 
□ knuffel 

Voor de hygiëne  
□ tandenborstel 

+tandpasta 
□ handdoeken + 

washandjes 
□ zeep +shampoo 
□ kam/borstel 
□ linnenzak  vuil 

goed 

Om aan te doen  
□ warme truien 
□ ondergoed/kousen 
□ T-shirts/broeken 
□ binnenschoenen 
□ sandalen/licht schoeisel 
□  jas. 
□ Zwemgerief (aanpassende 

zwembroek) 

Om te sporten 
□ trainings T-shirts 

en shorts 
□ sportkousen  
□ sportschoenen 

binnen en buiten 
□ sweater 

/trainingspak 
□ Sportzak/rugzak 
□ evt sportdrank  
□ drinkbus 

Voor de rest: 
□ isi + kaart 

 (<12 jaar 

□ identiteitskaart 
(vanaf 12 jaar)  

□ medische fiche  
        ( downladen via   

        website) 

□ schrijfgerief 
□ leesboek 
□ gezelschapsspel  
□ ev. Medicatie 

U14-U16-U18-M19  
□ fiets die in orde is  
□ fluo-vestje  
□ Slot indien met sleutel 

graag herkenbare 
sleutelhanger 

□ beetje zakgeld 
iedereen  
□ documenten - 

ziekenfonds voor 
kampen 

U8 – u10- J12- M13  
□ witte t -shirt die vuil mag 

worden  
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