gaat op KAMP naar
HALEN

Waar in Halen?
De Wiekslag
Heesstraat 4
3545 Halen

Halen ligt in de provincie Limburg. Het is een rustige streek met verschillende bossen vlakbij. Ideaal
om er op kamp te gaan en van de gezonde buitenlucht te genieten.

Wie kan mee?
Iedereen van 6 tot 16 jaar kan mee op kamp.
Je hoeft geen lid te zijn van het JRK.

Wanneer?
Aspirientjes (6 – 10 jaar): 4 tot 7 juli 2020
Helpertjes (10 – 12 jaar): 7 tot 14 juli 2020
Junior Helpers (12 – 16 jaar): 7 tot 16 juli 2020

Hoe gaan we er naartoe?
Aspirientjes (6 – 10 jaar): met de trein
Helpertjes (10 – 12 jaar): met de trein
Junior Helpers (12 – 16 jaar): met de trein
De Helpertjes en Junior Helpers nemen hun fiets mee op kamp, de Junior Helpers keren met de fiets
terug naar huis.

Kostprijs?
Aspirientjes (6 – 10 jaar): 80 euro
Helpertjes (10 – 12 jaar): 110 euro
Junior Helpers (12 – 16 jaar): 115 euro
In deze prijs is alles inbegrepen: vol pension, activiteiten, verzekering …

Inschrijven?
Bel naar het nummer 0479 56 20 15 vanaf zondag 16 februari 2020 om 10 uur.
Per telefoontje kan je maximum 4 personen inschrijven voor eenzelfde kampperiode.
Op die manier hopen we op een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare plaatsen.
Betaling binnen de week na inschrijving op rekeningnummer: BE90 8804 8594 9132 met vermelding
van “NAAM” en “KAMP JRK AALTER”. Indien je liever op een ander moment en/of in schijven
betaalt, laat het ons gerust weten bij de inschrijving.
Bij annulering zonder gegronde reden zal slechts 3/4 van het bedrag terugbetaald worden.
Later op het jaar wordt een medische fiche bezorgd.
Eind juni ontvang je een mail met meer informatie.

Wens je meer informatie?
Bel naar 0479 56 20 15

Amber, Ana-Laura, Batist, Benno,
Elena, Emmely, Erin, Jordy, Lotte,
Lukas, Maarten, Oskar, Pauline,
Robbe, Wout en Ymke

Wij van de leiding kijken er alvast naar uit!

VU: Elena Comhaire, Industriepark Noord 22, 9730 Beernem

Niet op de openbare weg gooien!

