Met het JRK op KAMP!
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Oya Lélé, everybody dance now!

Het kamp nadert met rasse schreden. Ga jij met je vrolijke vrienden en de leiding mee op ons muzikale kamp?
Lees dan zeker deze brief door en schrijf je in!
Dit jaar gaan wij op kamp naar de KSA-hemen Monsalvaet en Parsival in Heuvelland. Benieuwd? Neem zeker
eens een kijkje op de website http://www.ksahemen.be/. De bijhorende kampdata en prijzen zijn hieronder
terug te vinden.

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 doet iedereen in de voormiddag. De Dunantjes, Helpers en Juniors doen dit met de wagen. De 15+
gaat met de fiets. Concrete uren worden later nog meegedeeld, maar laat alvast weten indien jij kan rijden en
hoeveel kinderen je dan kan meenemen. Terugkeren doen we op zondag 19 augustus, na het gezamenlijk
verorberen van een heerlijk aperitief en middagmaal. Hiervoor zijn jullie welkom vanaf 11u30 op de kampplaats.
Wij vragen 10 euro voor een -12-jarige en 13 euro voor een +12-jarige. Kinderen die mee zijn op kamp eten gratis.
Achteraf kunt u uw kroost weer mee naar huis nemen.
Inschrijven voor het kamp kan door het correcte bedrag te storten op het rekeningnummer BE 91 0018 0959
1176 met de mededeling ‘Kamp JRK – leeftijdsgroep – voornaam naam’. Hierna ontvangt u de kampschribbel.
Voor het eetfestijn mag er op hetzelfde rekeningnummer gestort worden met de mededeling ‘Eetfestijn kamp
JRK – voornaam naam – aantal -12/+12’. Om verwarring te vermijden, vragen wij met aandrang om apart te
storten voor het kamp en het eetfestijn, volgens de correcte mededeling en dit tegen zaterdag 21 juli. Merci!
Dan rest er ons alleen nog te zeggen dat wij van harte hopen jullie allen te mogen verwelkomen op het kamp.
Wij kunnen de summer jam nu al voelen, ’t wordt sowieso fantastisch! 😊

Kampse groetjes,
De leiding!

