
#sportersbelevenmeer

SKI-SNOWBOARD-       
DAGEN
Antwerpse Kempen 2023

Info en inschrijvingen
Brasschaat
03 650 03 30 - sport@brasschaat.be

Brecht
Inschrijven via www.brecht.be/vrije-tijd
03 203 22 10 - sportdienst@brecht.be

Essen
Inschrijven via www.essen.be/tickets of 
aan de balie 
03 670 01 45 - sport@essen.be

Kalmthout
Inschrijven via www.kalmthout.be/tickets 
03 376 49 00 - sport@kalmthout.be

Kapellen
Inschrijven via webshopkapellen.recreatex.be 
of aan de balie 
03 660 67 60 - sport@kapellen.be

Stabroek
03 210 11 70 - sportdienst@stabroek.be

Wuustwezel
Inschrijven via wuustwezel.ticketgang.eu 
03 690 46 28 - sportpromotie@wuustwezel.be
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Data en locaties
 Maandag 20 februari 2023 
   8.30 - 10.30 uur:  Kalmthout 
  12.00 - 14.00 uur:  Brecht en Wuustwezel

  
 Dinsdag 21 februari 2023 
   8.30 - 10.30 uur:  Kapellen en Stabroek

 Donderdag 23 februari 2023 
    8.30 - 10.30 uur:  Essen 
  12.00 - 14.00 uur:  Brasschaat 

Winterpret op echte 
sneeuw

We trekken naar de overdekte skipiste Snowworld 
in Rucphen. Op deze piste krijgen zowel beginners 
als gevorderden 1,5 uur ski-of snowboardles. Daarna 
kan je nog 30 minuten vrij skiën of snowboarden.

 Wie

10 tot 18-jarigen (geboortejaar 2013-2005)

 Meebrengen

Warme waterdichte kledij, handschoenen 
(verplicht), eigen skimateriaal mag, maar alle 
materiaal wordt ook ter beschikking gesteld.  

 Prijs

25 euro als je in de regio Antwerpse Kempen woont, 
30 euro als je elders woont.

 Inbegrepen

Busvervoer vanuit elke regiogemeente,  
huur materiaal (incl. verplichte  
helm), verzekering lichamelijke 
ongevallen.

Inschrijvingsformulier
Ski-snowboarddag 2023 

Wil je graag mee?
Schrijf dan snel in! Ten laatste op 
donderdag 9 februari 2023. De 
plaatsen zijn beperkt!

Na inschrijving/betaling krijg je 
nog een mail met de opstapplaats, 
opstapuur en laatste richtlijnen.

Naam + voornaam:

..............................................................................................................................

Geboortedatum: .............................................................................

Adres (straat, postcode, gemeente):

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Telefoonnummer:  ............................................................................

E-mail:  ..........................................................................................................

Ik zou graag les volgen:

O SKIËN ski-ervaring: beginner/gevorderden 

O SNOWBOARDEN snowboard-ervaring: beginner/

gevorderden

Ik betaal ............. x ..................... euro = ……................. Euro 

De inschrijving is pas definitief na betaling van 
het inschrijvingsgeld op je sportdienst 

Ik, ouder of voogd, geef toestemming dat mijn 
kind mee op uitstap mag naar het buitenland. 
O ja O nee

Handtekening ouder:


