
FAMILIEDAG 2017: 
 

Het is weer zo ver; de jaarlijkse familiedag komt er aan en wel op: 
zaterdag 27 mei 2017. 

 
De dag zal bestaan uit o.a. familiekorfbal, koppelschieten, een strafworpcompetitie voor de 
jongere jeugd, een barbecue en een feestavond. De gehele dag door is er een opblaaskussen 
en een jeugdloterij. 
 
Voor personen, die niet vaak bij EKCA komen, kunnen zich opgeven voor alle 
onderdelen bij Martine Hese per mail: martinehese1@hotmail.com. Dit kan tot 24 mei 
2017. Nadere aankondigingen worden vermeld op de EKCA-site of op onze Facebookpagina. 

 
Familiekorfbal: 
Dit onderdeel vindt plaats in de ochtend van ca. 10.15 uur tot ca. 13.00 uur. Het gaat om een 
wedstrijdje 4 tegen 4 op 1 korfbalpaal. De wedstrijdjes zullen ongeveer 10 minuten duren. Je 
speelt ongeveer 4 wedstrijden. 
 
Geef je nu samen met een team van 4 personen op. Een team moet minimaal bestaan uit 1 
volwassene of een 15 jarige. Uiteraard mag er gewisseld worden. Teams kunnen dus beter 
uit meer dan vier personen bestaan. Uit bijvoorbeeld: vaders, moeders, ooms, tantes, opa's, 
oma’s, neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes etc..  
 

Intekenlijsten en de inschrijfbox “Familiedag” zijn te vinden achterin de 
kantine bij het informatiebord  

 
Kan je geen mensen vinden die samen met jou een team willen vormen? Dan kan je jezelf 

toch inschrijven voor familiekorfbal. Er komt een aparte inschrijflijst waarop je je 
individueel kunt inschrijven. Er worden dan teams gevormd van alle mensen die zich 

individueel hebben ingeschreven. 
 

In de middag, vanaf ongeveer 14.00 uur, staan de volgende onderdelen op het 
programma: 

 
KOPPELSCHIETEN: 
Er zijn weer twee groepen: jeugd (C t/m de A) en senioren. Er is een prijs per groep. 
Er zijn wisselbekers die verdedigd moet worden. Het koppelschieten gebeurt op de grote 
palen (3,5 meter). In principe mag iedereen meedoen, maar er komt geen poule met 
kleine(re) palen. Een koppel moet de gehele middag uit dezelfde personen bestaan. Er mag 
dus niet gewisseld worden. Inschrijven via de intekenlijst op het informatiebord in de kantine. 
 
STRAFWORPCOMPETITIE: 
Dit onderdeel staat gepland voor de middag. Dit is bedoeld voor de jongste kinderen tot en 
met de D-jeugd. Per leeftijdsgroep (F, E en D) komt er een poule. Er zijn prijzen te winnen 
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per poule. Deze competitie loopt (deels) samen met het koppelschieten. Inschrijven via de 
intekenlijst op het informatiebord in de kantine. 
 
Barbecue 
Op de familiedag van zaterdag 27 mei kan er vanaf 17.00 uur bij EKCA gebarbecued 
worden. Om op de familiedag deel te nemen aan deze barbecue dien je je vooraf in 
te schrijven. Het inschrijven kan via: Gineke, Frans, Wim v. Santen, Evi of Martine. 
Men dient de kosten voor deelname aan de Barbecue – Kindermenu vooraf contant 
te betalen. Je kan jezelf inschrijven tot 22 mei. 
 
Voor deelnemers aan de barbecue die voor 24 mei niet meer bij E.K.C.A. komen is er een 
gelegenheid tot betaling op de “Familiedag” zelf.  Wel dient men zich vooraf aan te 
melden voor de barbecue via: martinehese1@hotmail.com 
 
Barbecue-menu volwassenen: 
 
- Shaslick 
-Barbecueworst  
-Varkenssteak  
-Hamburger 
-2x saté stokjes 
 
Barbecue-menu kinderen: 
 - Gemarineerde kipfilet 
 - Barbecueworst 
 - Hamburger 
 - Gegrilde drumstick 
 
De prijzen voor de barbecue zijn: 
Kinderbarbecue van 5 t/m 12 jaar € 9 
Volwassenen barbecue (13 jaar en ouder) € 13 
 
Kindermenu friet: 
Voor de kinderen die niet willen barbecueën is er een intekenlijst voor frites met frikandel, 
kroket, of kaassoufflé met saus en appelmoes.  
 
De prijs voor dit kindermenu bedraagt: € 3,50,-  
 
FEESTAVOND met LIVE Band: 
’s Avonds zal er een gezellig muziekfeest gehouden worden met een LIVE-Band      
“What-ever”. De feestavond begint rond 20.00 uur en duurt tot ongeveer 00.00 uur. 
 
!!!! HULP NODIG !!!!: 
Voor bijna alle activiteiten is nog hulp nodig waaronder het draaien van kantinediensten. 
Geef je op; ook al is het voor een paar uurtjes. De inschrijflijst ligt rechts op de bar  in de 
kantine. 
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