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Patro Clubdag – 24/06 
Traditiegetrouw wordt op het einde van een 
voetbalseizoen door elke ploeg  een evenement gepland 
om het seizoen af te sluiten, net als onze jaarlijkse 
familiedag. 
Dit seizoen zal het op een andere manier georganiseerd 
worden en wordt het een compleet clubevenement. 
Hou alvast zaterdag 24 juni ’23 vrij want dan gaat onze  
Patro Clubdag door voor iedereen.  
Ondertussen is een werkgroep gestart met de 
voorbereidingen, meer info volgt binnenkort. 
 
Jeugdtornooi 2023 
Het vinden van een gepaste datum voor ons jaarlijks 
jeugdtornooi verloopt dit jaar niet zoals gepland.  Wegens 
de medeorganisatie van 1000 km voor Kom op tegen 
Kanker door de gemeente Stabroek op vrijdag 19/05 
kunnen we mogelijks hinder ondervinden op ons 
jeugdtornooi. Hierdoor schuiven we noodgedwongen nog 
eens met de datum. 
Dit jaar gaat ons jaarlijks jeugdtornooi niet door op het 
einde van het seizoen maar wel voor de start van het 
komend seizoen.  
Ondertussen hebben we de bevestiging om op zaterdag 
26/08 en zondag 27/08 ons jeugdtornooi te organiseren. 
 

Programma jeugdtornooi: 
 Zaterdag 26/08/’23 

o Voormiddag: U7 – U10 – U11 
o Namiddag: U12 - U13 
o Avond: U17 

 Zondag 27/08/’23 
o Voormiddag: U6 – U8 – U9 
o Namiddag: U15 

 

Voetbalkampen 
Ben je voor de aankomende zomervakantie op zoek naar enkele 
leuke voetbalkampen? Zoek niet langer en schrijf in op één van 
de volgende zomerkampen dewelke georganiseerd worden op 
de terreinen van Patro Hoevenen: 
 

 Way To Play 
o Voor meisjes en jongens geboortejaar 2010 tot 2017 
o 10 juli ‘23 t.e.m. 14 juli ’23 

 09u30 t.e.m. 16u00 
 Opvang voorzien vanaf 08u00 t.e.m. 17u30 

o Info: waytoplay.be/en/zomerkamp-fc-patro-hoevenen 
o Prijs: € 145,00 
o Kortingen:  

 € 15,00 korting 2e gezinslid 
 Patroleden korting € 10,00 (wordt later 

terugbetaald na betalingsbevestiging Way To Play 
na het kamp) 

 

 Antwerpse Voetbalschool 
o Voor meisjes en jongens geboortejaar 2009 tot 2017 
o 21-22 & 24-25 augustus ‘23 (niet op woensdag) 
 0pvang van 08u00 – 17u30 
o Info: antwerpsevoetbalschool.be/stage-hoevenen 
o Prijs: € 140,00 
o Kortingen:  

 leerlingen AVS 2022-2023 hebben recht op korting 
van € 10,00 

 2e kind hetzelfde gezin korting van € 15,00 

   

Hulp ‘Lijntrekker’ Natuurgras 
Wekelijks voert Marc Deelen een ritje 
uit met het karretje om de witte lijnen 
te trekken op het natuurgras. 
Wie voelt zich geroepen om Marc te 
vervangen indien hijzelf niet aanwezig 
kan zijn? Nodige toelichting voor 
gebruik wordt uiteraard voorzien. 
Indien je wenst te helpen, graag een 
berichtje aan 
redactie@patrohoevenen.be 
 

Toogdienst 
Onze kantine is een belangrijke bron van 
inkomsten voor de goede werking van Patro 
Hoevenen. 
Dikke merci aan alle vrijwilligers! 

 ZATERDAG ZONDAG 
18/03 – 19/03 U15A 2e Ploeg 
25/03 – 26/03 U11 3e Ploeg 
01/04 – 02/04 U12 1e ploeg 
15/04 – 16/04 U9 Vets 
22/04 – 23/04 U11 - 
29/04 – 30/04 U15B - 

 

Save the date! 
Noteer alvast de volgende data in je 
kalender! 

 24/06/’23: Patro Clubdag 
 26/08/’23: Jeugdtornooi 
 27/08/’23: Jeugdtornooi 

   

Via deze nieuwsbrief worden al onze leden op de hoogte gebracht van informatie betreffende onze club


