
FAMILIEDAG 2019: 
 

Het is weer zo ver; de jaarlijkse familiedag komt er aan en wel op: 

donderdag 30 mei 2019. 
 
De dag zal bestaan uit o.a. koppelschieten en een strafworpcompetitie voor de jongere jeugd, een 
barbecue en een feestavond. De gehele dag door is er een opblaaskussen, een kangoeroedorp, een 
jeugdloterij en indien het weer het toelaat wateractiviteiten. 

Het middag programma: 
 
KOPPELSCHIETEN Jeugd/Senioren (13:00 uur tot 17:00 uur): 
Het koppelschieten gebeurt op de grote palen (3,5 meter). Een koppel moet de gehele middag uit dezelfde 
personen bestaan. Er mag dus niet gewisseld worden.  
 
STRAFWORPCOMPETITIE Jeugd (14:00 uur tot 14:15 uur): 
Per leeftijdsgroep (Kangoeroe, F, E en D) komt er een poule. Per poule zijn er prijzen te winnen. 
 
JEUGDLOTERIJ (De gehele middag) 
Over de middag zullen er 3 kinderloterijen plaatsvinden waar leuke prijzen te winnen zijn. 
 
BARBECUE (Vanaf 17:30) 
Barbecue-menu voor volwassenen (€ 13,-) 

− Shaslick 
− Barbecueworst  
− Varkenssteak  
− Hamburger 
− Saté stokjes 

− Frisse rundvlees salade 
− Kartoffel salade 
− Huisgemaakte rauwkost salades 
− Satésaus, knoflooksaus en cocktailsaus 
− Verse stokbrood 

Kinder-menu (€ 4,-) 
− Frites met saus 
− Frikandel, kroket of kaassoufflé 

− Ranja 
− IJsje 

 
FEESTAVOND (20:30 uur tot 00:00 uur): 
’s Avonds zal er een gezellig muziekfeest gehouden worden met een DJ. 

 
Inschrijven: 

Voor de bovenstaande activiteiten dient men zich in te schrijven (m.u.v. de jeugdloterij en feestavond). 
De inschrijflijsten komen op het publicatiebord in de E.K.C.A. kantine te hangen. 
Men dient de kosten voor deelname aan de Barbecue/Kindermenu op de Familiedag zelf contant te 
betalen. 
  
Personen die voor 25 mei niet meer bij EKCA komen, kunnen zich opgeven voor alle onderstaande 
onderdelen bij Martine Hese per mail: martinehese1@hotmail.com. Nadere aankondigingen worden 
vermeld op de EKCA-site of op onze Facebookpagina. 
 

!!!! HULP NODIG !!!!: 
Voor bijna alle activiteiten is nog hulp nodig waaronder het draaien van kantinediensten. Geef je op via 
de intekenlijst op het publicatiebord in de E.K.C.A. kantine; ook al is het voor een paar uurtjes. 
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