
 

Kampeerweekend jeugd 7 en 8 juli 
 

Beste jeugd van MTC, 

Het kampeerweekend voor de jeugd 

staat voor de deur! We gaan twee 

dagen lekker veel tennissen en leuke 

activiteiten doen. Het doel is 

uiteraard om te trainen, maar 

bovenal om er een fantastisch 

weekend van te maken met z’n allen. 

 

Waar en wanneer? 

 Vrijdag 7 en zaterdag 8 juli 

 Vrijdag 16.00 uur aanwezig 

 Slot: zaterdag 14.00 uur 

 Locatie: MTC Musselkanaal 

 

Programma 

Vrijdag 

16.00 aanwezig:  Start programma en tent opzetten met je ouders 

17.00 – 19.00:  Tennisprogramma onder leiding van trainer Rudi 

Avond:  BBQ en speurtocht  

23.00: Slapen in je eigen tent op het terrein van MTC Musselkanaal. Wie geen 

tent heeft, mag in de kantine slapen.  

 

Zaterdag 

8.00:  Opstaan en ontbijt 

9.00 – 10.00:  Tenten afbreken en spullen inpakken. Om 10 uur moet alles netjes zijn. 

We krijgen namelijk 30 jeugdgasten van tennisclub Hoogland.  

11.00 – 13.00: Wedstrijden tegen de jeugd van tennisclub Hoogland. 

13.30: Afsluiting en weer naar huis 



 
  

Kosten 

GRATIS (het tennisweekend wordt bekostigd door de opbrengst van de Poiesz-actie) 

 

Wat neem je mee?  

 Tent 

 Luchtbed 

 Slaapzak en kussen 

 Sportkleding en tennisracket 

 Toiletspullen en handdoek 

 Zaklamp  

 Klein beetje zakgeld voor als je iets wilt kopen in de 

kantine 

 en natuurlijk een goed humeur 

 

Contact met thuis 

Tip: laat je telefoon thuis, dan kun je hem ook niet kwijtraken. Bij noodgevallen kun je 

altijd de telefoon van de club gebruiken om het thuisfront te bellen.  

Zijn er bijzonderheden, zoals allergieën of andere zaken die van belang zijn, geef het dan van 

te voren gerust even door.  

 

Ouders, helpen jullie mee? 

Alle hulp van ouders is welkom! Wie helpt vrijdag en/of zaterdag mee? Jullie doen ons hier 

een heel groot plezier mee.  

 

Meld je aan! 

Geef je voor vrijdag 30 juni op bij Michel Palmans via 

0624591714 of stuur een mail naar de jeugdcommissie via 

mtcjeugd@hotmail.com. 
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