
Hallo !! 

Zon maakt zomer, wij maken je vakantie (of toch het begin van je vakantie!)   

Ook dit jaar slaan we onze tenten op in de muishoek op 24, 25 en 26 juni. 

Een schitterende start van 2 maanden fun :-)   

 

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

     het 3de middelbaar die wonen of school lopen in Werken  

     of lid zijn van de gezinsbond Werken. 

 

 wanneer?  vrijdag 24  –  zaterdag 25  –  zondag 26 juni 2016 

  6de leerjaar  3de middelbaar verwachten we vrijdag  om 17.30 u. aan OC Hemelsdaele  

 1ste leerjaar  5de leerjaar verwachten we zaterdag  om 8.50 u. aan OC Hemelsdaele 

 

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

 Wie kan, brengt zijn eigen tentje mee. Wij voorzien er ook één. 

 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 kostprijs van dit kamp is € 50,00 voor de “oudsten” en € 43,00 

 voor de “jongsten”.     

 Wie inschrijft voor 5 juni a.s. betaalt  5 euro per kind minder.   

Niet-leden betalen altijd € 60,00 en/of € 50,00.  

 

 inschrijven?   Uiterste inschrijfdatum = 12 juni, dit omwille van organisatorische redenen! 

Ga dus TIJDIG langs bij één van de bestuursleden (niet via gmail) met de ingevulde inschrijf-

strook.  Je betaling geldt als inschrijving.  Verderop vind je onze gegevens. 

 

 

Belangrijk bericht voor wie liever gaat shoppen: voor extra kor-

ting, neem je bonnenboekje mee! 



Hé superouder!  

Op zondag 26 juni vind je ons pop-up restaurant  in de 

kampweide! Dat je in de wijde wereld met beperkte mid-

delen ook lekker kan koken & gasten ontvangen, zullen 

alle superkampdeelnemers bewijzen! 

Jullie zijn -samen met broer(s)/zus(sen) - hartelijk welkom 

om 11.30 u. Inschrijven t.e.m. 12 juni is voordeliger ;-) 

Schrijf je in na 12 juni dan betaal je de prijs tussen haakjes. 

 + 12 jaar & volwassenen: € 10,00   (€ 15,00) 

 6-12 jaar: € 6,00   (€ 9,00) 

 Kleuters en kampdeelnemers: gratis 

 1 apérootje inbegrepen in deze kleine bijdrage 

 

Kampdeelnemers wiens ouders niet komen eten,  worden opgehaald op de kamp-

plaats om 11.30 u. 

 

 

 

 

Bonnenboek-

je mee??! 

En wij blijven graag eeuwig in uwe 

portomonee plakken...  Haha! 

Voor de plakkers: we sluiten definitief om 15.00 u.  

“BISTRO DE VELDMUIS” 

zondag 26 juni  

open om 11.30 u  

vooraf inschrijven 



Ka m p 2016 
 

Inschrijfstrook 

 

Familie: ..............................................................................................................  

Nummer gezinsbond:  .....................................     

E-mailadres (voor de kampinfo):   ...................................................................  

Namen deelnemer(s): 

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

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

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

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

TOTAAL    ………..  x  € 50,00          =    ............................  

                      ….…….  x  € 43,00          =    ............................   

korting kamp leden (vóór  5 juni)   .….……..  x  € - 5,00/ kind  =   ..............................  

 

BISTRO bezoekers zondag: inschrijven t.e.m. 12 juni is voordeliger ;-) 

Schrijf je in na 12 juni dan betaal je de prijs tussen haakjes. 

  +12 j.  ….…...….  x  € 10,00  (€ 15,00) =  ................................  

  6—12 j.  …….…….  x €   6,00   (€   9,00) =  ................................    

 kleuters    …………..  x gratis  

 

A L G E M E E N   T O T A A L   te betalen bij inschrijving:  .........................................  

 

Handtekening:  

 

 

 

 



JE KAN INSCHRIJVEN BIJ 

Lode Danneels, Werkenstraat 72a    051 57 04 09   

Annie Debergh, Steenstraat 6   051 57 03 86   

Degrendel Dieter, Vladslostraat 3   051 58 48 70 

Jos Depoorter, Steenstraat 12b      051 57 16 52 

Wendy Devos, Werkenstraat 129   051 48 47 17 

Patrick Dezwarte, Steenstraat 68b    051 56 98 45 

Lena Ghesquiere, Zarrenstraat 25b    051 57 00 71 

Kathy Lagaisse, Hogestraat 36      051 57 12 15 

An Maes, Steenstraat 47    051 61 35 84 

Lena Roelstraete, Werkenstraat 72     051 56 96 29   

Belangrijk bericht voor wie liever gaat shoppen: voor 

extra korting, neem je bonnenboekje mee! 

Check de deelnemende handelszaken ook op de site! 

“BISTRO DE VELDMUIS” 

zondag 26 juni  

open om 11.30 u  

vooraf inschrijven 


