
DRIE DAGEN LANG - Zoekspel op en rond de camping
- Kinderanimatie

VRIJDAG 23 AUGUSTUS - Opening camping - installatie vanaf 14 uur
Openingsdrink met de buren (gratis) (18h30) - Spaghetti à volonté (6€ -12j/10€ volw)
Avondanimatie met volkse gezangen (de bar is doorlopend open)

ZATERDAG 24 AUGUSTUS - Doe dag
Gezamelijk ontbijtbuffet in de witte tent (6€ of all-in)

Voormiddag
Te voet naar de zaterdagmarkt te Izegem met proefbezoek (3€) (9h45)
Belegde broodjes met (gratis) soep

Namiddag
Emelgemse krachtspelentoer voor de jong en oud (14h15)
Fietstocht met lekkernijen in het wijde omtrek (8€) (14h00)

Avond
aperitief, met een muziekje voor de sfeer
REUZE BBQ, (vanaf 19h30)met Muzikale animatie door DJ Pekker tot een gaatje
in de nacht (8€ -12j /17€ volw).

ZONDAG 25 AUGUSTUS - Rustdag
Ontbijtbuffet vanaf 8 uur (6€ of all-in)
Het kampioenschap sletseschieten (10h45) - bijenhotel maken (9h30)
Zondagsaperitief met prijsdeling voor alle aktieve deelnemers
Frieten van het frietkot met groentjes (6€ -12j / 11€ volw) (12h30)

Zelfs de opkuis achteraf is geestig (en geheel gratis) + Bezoek ijskar

---Heb je Interesse ?-------------------------

- of je nu wil camperen met tent, caravan of mobilhome,
- of je er gewoon bij wil zijn om te eten met barbecue, spaghetti , of de beenham
- of indien je wenst deel te nemen aan een activiteit ?

Bezorg ZO SNEL MOGELIJK aan een van de organisatoren de informatie hieronder
( de eigenlijke inschrijving en betaling gebeurt op de camping zelf .)

---Inschrijvingsstrook -------------------------

Voornaam en Naam: ………………………………………………………………….

Straat en nummer: …………………………………………………………………….

Postcode / gemeente: ………………………………………………………………….

Telefoon / GSM: ………………………………………………………………….

Ik weet nu al dat ik kom camperen : Ja / Neen
- (omcirkel wat past ) met een tent (8€) / caravan (10€) / mobilhome (10€)

Ik kom naar de BBQ met ….. kinderen en …… volwassenen

Ik kom naar de spaghetti avond met ….. kinderen en …… volwassenen

Ik kom de zondag frietjes eten met ….. kinderen en …… volwassenen

Ik kom met …. Personen kajakken | Ik kom met …. Personen fietsen

Betalen liefst vooraf op nummer be 59 7775 5013 0526

Willy Ghesquiere, Nachtegaalstraat 45, Emelgem (051 / 318.964 - willy.ghesquiere1@telenet.be)
Andy Deseure, Baronstraat 98, Emelgem (deseure.andy@gmail.com)
Jurgen Carlier, Kouterweg 82, Emelgem ( 0477 / 33.24.22)
Jan Werbrouck, Kouterweg 45, Emelgem ( 051 / 314.421)

(Ook niet-kampeerders
kunnen aan de activiteiten

deelnemen –GANS
EMELGEM is welkom)

Wij weten graag uw plannen, zo kunnen
ook wij beter plannen.

https://owa.tales.be/owa/redir.aspx?C=343e8990d247402c96874c3fd5796790&URL=mailto%3akwb.in.emelgem%40gmail.com
mailto:willy.ghesquiere1@telenet.be

