JRK-Kamp 2017
Joepie, wij gaan op kamp en het thema dit jaar is ‘Feestdagen!’ Wil jij enkele plezierige dagen
beleven met je vrienden en lieve leiding? Ja? Lees dan deze brief en schrijf je in! 😊
Dit jaar gaan wij op kamp naar Sint-Jansburg in Westmalle. Naar deze bosrijke kampplaats
zijn wij al eens geweest en ’t was er super! Afhankelijk van de leeftijdsgroep ga je vijf, zeven
of tien dagen mee op kamp. Hieronder een overzicht met bijhorende prijzen. Afhankelijk van
het aantal pannenkoeken dat je verkocht kan een extra korting verkregen worden.
Dunantjes

14 – 19 augustus

100 euro

Helpertjes

12 – 19 augustus

140 euro

Juniors

12 – 19 augustus

140 euro

15+

10 – 19 augustus

200 euro

Doorgaan doen alle groepen met de trein. De exacte uren worden later nog meegedeeld, maar
’t zal telkens in de voormiddag te vertrekken zijn. Terugkeren doen we met auto’s op
zaterdagavond 19 augustus, na het verorberen van een lekkere maaltijd. Voor dit feestmaal ben
je welkom vanaf 17u30 op de kampplaats (Heikantstraat 22, 2390 Westmalle). Hiervoor moet
echter wel ingeschreven worden. Dit kan door het formulier op onze website in te vullen het
gepaste bedrag, 10 euro voor een -12-jarige en 13 euro voor een +12-jarige, te storten op het
rekeningnummer BE96 3850 1823 0205 met als mededeling 'FeestmaalJRK-naamkindleeftijdsgroep' (vb.: FeestmaalJRK-GrietDecostere-Juniors). Kinderen die meegaan op kamp,
eten natuurlijk gratis en moeten niet ingeschreven worden.
Ook voor het kamp zelf dient ingeschreven worden. Dit kan eveneens door het formulier op de
website in te vullen en het gepaste bedrag, eventueel min pannenkoekenkorting, te storten op
het rekeningnummer BE96 3850 1823 0205 met als mededeling 'KampinschrijvingJRKnaamkind-leeftijdsgroep (vb.: KampinschrijvingJRK-GrietDecostere-Juniors). Na storting van
het gepaste bedrag wordt een kampschribbel opgestuurd met concrete informatie.
Wij hopen van harte dat jullie meegaan op kamp!
Lieve groetjes,
De leiding

