
   Dag kampgangers !! 

   Hebben jullie er zin in?   Wij wel!  

   Het enige echte kamp in de muishoek op 27, 28 en 29 juni  is in zicht! 

 

 voor wie? Voor alle kinderen en tieners van het 1ste leerjaar t.e.m. het 3de middelbaar 

   woonachtig of schoollopend in Werken of lid van de gezinsbond Werken. 

 

 wanneer?  vrijdag 27 juni –  zaterdag 28 juni  –  zondag 29 juni  

   . 6de leerjaar  3de middelbaar:  start vrijdag om 17.30 u. aan de OC Hemelsdale 

  . 1ste leerjaar  5de leerjaar: start zaterdag om 9.10 u. aan het station van Kortemark 

 

 programma?  Sport, spel, avontuur, kampvuur, lekker eten, leute,…  

 Wie wil brengt zijn eigen tentje mee, wij voorzien alvast een grote tent.  Meer praktische info & kampreglement  

 krijg je per mail toegestuurd rond 20 juni op het e-mailadres dat je op de inschrijfstrook zal vermelden. 

 Want goede afspraken maken goede vrienden.   

 

  prijs?  De prijs van dit kamp is € 40,00 voor de “oudsten” en € 35,00 voor de “jongsten”.   

 Niet-leden betalen € 60,00 en/of € 55,00. 

 

 inschrijven?  Uiterste inschrijfdatum = 15 juni, dit omwille van organisatorische redenen! 

  Ga dus tijdig langs bij één van de bestuursleden (niet via gmail) met de ingevulde inschrijfstrook.  

 Je betaling geldt als inschrijving.  Op de keerzijde vind je onze gegevens. 
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Familie : ............................................................................................................   Gezinsbondnummer :  ...........................  

E-mail adres (voor de kampinfo) :  ....................................................................................................................  

Namen deelnemer(s):  

  .......................................................................................   uit …....  leerjaar  of  …...  middelbaar   

 ........................................................................................   uit …....  leerjaar  of  …...  middelbaar   

 ........................................................................................   uit …....  leerjaar  of  …...  middelbaar   

 ........................................................................................   uit …....  leerjaar  of  …...  middelbaar   

TOTAAL  leden  ………..  x  € 40,00          =    ..........................................  

                   ….…….  x  € 35,00          =    .........................................   

                 Niet-leden  ………..  x  € 60,00          =    ..........................................   

                   ….…….  x  € 55,00          =        ......................................  

ALGEMEEN  TOTAAL te betalen bij inschrijving:   ....................................  

Handtekening:  

 



Je kan Inschrijven bij 
 

 

 Patrick Dezwarte, Steenstraat 68b    051 56 98 45  

 Lode Danneels, Werkenstraat 72a      051 57 04 09   

 Annie Debergh, Steenstraat 6   051 57 03 86  

 Lena Roelstraete, Werkenstraat 72      051 56 96 29   

 Jos Depoorter, Steenstraat 12b       051 57 16 52  

 An Maes, Steenstraat 47     051 61 35 84  

 Dieter Degrendel , Vladslostraat 3    051 58 48 70  

 Wendy Devos, Werkenstraat 129    051 48 47 17  

  

En ik voor LENA!  

LENA!!   LENA!!!  LENA!!!! 

Ik supporter voor  

DIETER zulle! We hebben  al een 

tipje van de kamp-

sluier gelicht 

Lena VS Dieter 


