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7-5-2019 

Fin de Saison 
Afsluit seizoen voor alle spelertjes en hun familie 

 

Zaterdag 29 juni 2019 – om 11h (stipt) 
Olympiadeplein te Marke (start in kantine) 

 
Programma jongste groep  Programma oudste groep 

Gekke bellen blazen 11u-12u Boogschieten – Archery Attack 

Warme maaltijd 12u-13u Warme maaltijd 

Laser shooting 13u-14u Graffiti 

Boogschieten – Archery Attack 14u-15u Graffiti 
 

Rond 15h is er een spetterende eindshow voor groot en klein ! 

Mis het niet !!! 
 

 

Ook voor de ouders is het Fin de Saison… 
Terwijl de kids zich uitleven, mogen de ouders gezellig keuvelen bij een aperitiefje in onze kantine.  

’s Middags kan men genieten van een rijkelijk Italiaans buffet. 
 

 

Praktisch: 

• Kledij kids: 

2 paar schoenen (1 vr buiten + 1 vr in de sportzaal  zonder zwarte zool) + speelkledij die vuil mag worden 

Voor graffiti workshop: schoenen die tegen “een spatje” verf kunnen 

Voor de jongste groep: camouflage kledij is een leuk hebbeding voor de laser shooting 
 

• Prijs: 

 Volwassenen: € 24 p.p. voor een apero met knabbeling en rijkelijk Italiaans buffet 

 Kinderen: € 21 p.p. (incl. workshops – warme pastamaaltijd – drankje – vieruurtje) 

 Extra kinderen – indien enkel warme pastamaaltijd en een drankje: € 10 p.p. 
  

• Inschrijving: 

In te schrijven via mail: uitstap@kfcmarke.be tegen ten laatste 15 juni 2019  

met vermelding van de gegevens van het strookje op de achterzijde 
 

• Betaling: 

Betaling op rekeningnummer BE03 9791 5353 9584 met vermelding Fin de Saison (naam speler) 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontvangen !!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

Naam speler : ...............................................................................................................................  

Geboortejaar :  .............................................................................................................................  

schrijft in voor de activiteit ‘Fin de Saison’ van zaterdag 29 juni 

 

aantal kids activiteiten(*) …… x €21 = 

aantal volwassenen (**) …… x €24 = 

aantal extra kids eten …… x €10 = 

 TOTAAL =  

 
(*) indien meer dan 1 : graag namen + geboortejaren bijschrijven 
(**) indien speciale culinaire wensen (vegetarisch – vis) graag vermelden 


