Trek er op uit en speel er op los…

2019

Beste ouders,
Ook in 2019 organiseren De Gentse Zeevogels zowel in de Paas- als in de zomervakantie,
weer vakantiekampen aan zee.
Zoals altijd blijven we daarbij trouw aan ons ideaal: uw kinderen een onvergetelijke
vakantie bezorgen aan een aantrekkelijke prijs.
In deze folder vindt u het volledige programma voor 2019 + het inschrijvingsformulier.

Voor al onze kampen:
Voor wie?
Jeugdvakanties Gentse Trekvogels vzw

Programma Paaskamp
Waar?
Wanneer?
Thema?
Wat?

Vakantiecentrum “Ter Helme”, Kinderlaan 49, 8620 Nieuwpoort.
Maandag 8 tem vrijdag 12 april 2019, mét overnachtingen.

“Pasen”
Alle soorten Paasactiviteiten, binnen- en buitenspelen, cassino-en
filmavond, gocarten, nachtspel, knutselen, duinenspel, zwemmen, fuif …

Prijs?

Kinderen Van 5 tem 12 jaar. We werken met 2 leeftijdscategorieën (5 tem

8 j. en 9 tem 12 j.); We doen veel activiteiten samen, maar onze stoere zeevogels van 9j en
ouder mogen langer opblijven en krijgen moeilijkere opdrachten!
Hoe inschrijven? Vul het inschrijfformulier hieronder volledig in, onderteken en stuur
Het op naar Mevr. Wille Veerle, Doelstraat 9, 9520 Sint Lievens-Houtem.
OF stuur een mail met dezelfde gegevens naar veerle.wille1@gmail.com.
Nadat je een mail of brief ter bevestiging van inschrijving hebt ontvangen, zal u gevraagd
worden het inschrijvingsgeld over te schrijven op rekening
BE88 0013 8852 0341 van de Jeugdvakanties Gentse Trekvogels vzw.
Opgelet: we hebben slechts 30 plaatsen per kamp!

175 €

Programma zomerkampen
Waar?
Wanneer?
Thema?
Wat?

Vakantiecentrum “Ter Helme”, Kinderlaan 49, 8620 Nieuwpoort.

Inschrijfformulier Paas- of zomerkamp De Gentse Zeevogels:

Maandag 1 tem vrijdag 5 juli 2019

Naam kind (eren): ……………………………………………………………………..
Voornaam kind (eren): …………………………………………………………………

“Dans en expressie”
Dansen, zingen, acteren… de hoofdingrediënten van deze week!
Van ochtendgymnastiek bij het ontwaken, tot een “Gentse-Trekvogels-GotTalent” –show bij het slapengaan!

Prijs?

175 €

Waar?
Wanneer?
Thema?
Wat?

JH “De Peerdevisser”, Duinparklaan 41, 8670 Oostduinkerke.
Maandag 8 tem vrijdag 12 juli 2019
“zon, zee, zand… zorgeloos”
Onze klassieker blijft scoren! Alle activiteiten die je aan een zorgeloze
vakantie doen denken; gocarten, minigolf, pyjamafuif, zwemmen, ruiltocht

Prijs?

175 €

Waar?
Wanneer?
Thema?
Wat?

JH “De Peerdevisser”, Duinparklaan 41, 8670 Oostduinkerke.
Maandag 15 tem vrijdag 19 juli 2019
“alles op wieltjes”
Een succesverhaal voor de iets ouderen en kinderen met rollend talent:
fietsen, skate- en waveboard en échte skeelerles van een professional.

Prijs?

185 €

Geboortedatum en geslacht: ………………………………………………………. J / M
School van het kind: ……………………………………………………………………
Naam en voornaam ouders of voogd + telefoon: ...……………………………………………
………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………….
Email ouders: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Ik schrijf mijn kind in voor volgend(e) kamp(en): …………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Handtekening van de ouder(s)

