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Jeugdweekend 2019 
 

In het weekend van vrijdag 22 februari tot en met zondag 24 februari gaan we met 

onze jeugdatleten op jeugdweekend! Onze jeugdtrainers voorzien er tal van leuke 

activiteiten. We maken er samen een echt topweekend van! 

Waar? 

We kozen voor een locatie in Ieper. Ons jeugdverblijf heet ’t Wikhof, en is een 

gerenoveerde boerderij. Er is een grote eetzaal, twee ontspanningszalen, een bar en 

er is een mooi groot grasveld naast het gebouw. Er zijn slaapzalen van 4 tot 8 

bedden, met in de meeste kamers een lavabo. Alle info over deze mooie locatie vind 

je op https://deiep.be/nl/de-iep/informatie/ (De Iep ≠ ’t Wikhof!) 

Wat? 

Zoals jullie wellicht begrijpen, willen we nog niet alles verklappen 😉 Natuurlijk 

kunnen we al in grote lijnen de belangrijkste activiteiten meegeven, zodat jullie 

weten waarvoor jullie inschrijven. Op zaterdag hebben we een volledige dag 

Adventure Day, met onder andere een hoogteparcours, teambuildingopdrachten 

en muurklimmen.  

’s Avonds gaan we met de groep naar het centrum van Ieper, om samen eens naar 

de Last Post te kijken. Zondagochtend trekken we dan weer naar het zwembad in 

Ieper. 

Onze kookploeg, die bestaat uit 4 sympathieke kookouders, verzorgt de maaltijden. 

Ontbijt, lunch en avondmaal, alles is inbegrepen. Mochten er speciale diëten zijn 

(vegetarisch, glutenvrij, lactose-intolerant…), gelieve dit ook te laten weten. We 

houden hier rekening mee. 

€ Kostprijs 

De prijs voor dit weekend bedraagt €70. In dit bedrag is alles inbegrepen: verblijf, 

Adventure Day, zwemmen, eten en drank… 
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Hoe inschrijven? 

Er kunnen maximum 38 atleetjes mee, dus snel zijn is de boodschap! Om de 

inschrijving goed te laten verlopen, is het erg belangrijk dat onderstaande volgorde 

gerespecteerd wordt. 

Stuur eerst een mailtje naar jens.seynaeve@hotmail.com. Nadat je bevestiging kreeg 

dat er nog plaats is, stort je het verschuldigde bedrag (70 euro) op rekeningnummer 

BE41 9611 7751 1510 van Houtland Atletiekclub, met vermelding “Jeugdweekend 

2019 VOORNAAM NAAM”. Als de betaling geslaagd is, krijg je van Jens dan een 

definitieve bevestiging van inschrijving. 

Jouw inschrijving is pas definitief na storting! 

 Timing? 

Inschrijven kan vanaf nu tot en met 31 december. Eind januari krijg je van mij dan 

opnieuw een mailtje, met alle extra informatie zoals een bagagelijst en alles in 

verband met uur van aankomst en vertrek. Naar ruwe schatting kan ik voorlopig 

zeggen dat de aankomst vanaf 17u zal kunnen zijn, en dat je de kinderen de zondag 

weer zal kunnen ophalen ergens vanaf 14u. Exacte uren kan ik nog niet meegeven, 

maar het geeft toch al een idee 😉 

Hopelijk mogen we vele atleten verwelkomen! 

Vriendelijke groeten, 

De organisatoren in naam van het jeugdbestuur 

(Jens Seynaeve, Greet Meulemeester, Delphine Seynaeve, Nick Rogiers, Serge 

Vandekerckhove, Eveline Decock en Dirk Vercauteren) 
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