ILYO-kids weekend
Tot 15 jaar
22, 23, 24 juni 2018 op de volledig afgesloten kampeerweide achter Ludo en Monique
Elsleukenstraat 27a 3201 Wolfsdonk. (weide ILYO-bbq)
let op: ingang langs zijkant, poort Molenheidestraat !
slaaptenten, 2 tuinhuisjes voor sanitair.
de kids worden 24/24 door vertrouwde volwassenen begeleid en verzorgd, ouders hoeven zich
geen zorgen te maken en blijven lekker thuis !
AANKOMST EN VERTREK:
vrijdag 22 juni :
aankomst tussen 18u en 19u (wees op tijd).
zondag 24 juni :
om 13.30u verwachten we de ouders om allemaal samen een speelnamiddag door te brengen.
rond 16.00u ruimen we allemaal samen op (tenten, enz.) en kan iedereen tevreden huiswaarts.
MEEBRENGEN:
(checklistje voor inpakken )
-veldbed of luchtmatras en slaapzak
-slaapkledij (eventueel knuffel)
-toiletgerief en handdoeken
-zakje met zwemgerief
-kledij naargelang weerbericht  
-hesje (veiligheidsvestje) voor avondwandeling (als je dit hebt, we hebben er zelf ook een aantal)
-bordeaux T-shirt 30 jaar ILYO of ander ILYO T-shirt voor uitstap
-gemakkelijke stapschoenen
-rugzakje voor uitstap
-regenjasje (K-way)
-identiteitskaart indien ouder dan 12 jaar
-identiteitsbewijs indien jonger dan 12 jaar (is niet verplicht !)
NIET MEEBRENGEN:
iedereen laat waardevolle dingen thuis (fototoestel, GSM, gameboy, geld…)
hier is geen nood aan (we trekken zelf foto’s en je kan ons indien nodig bereiken op GSM)
BELANGRIJK:
we zorgen zelf voor zonnecrème, muggenspray
SIS-kaart en identiteits kaart/bewijs zijn af te geven bij aankomst.
indien je kind speciale medische zorgen vraagt, geneesmiddelen gebruikt, ergens allergisch voor
is, of voor andere gevallen, spreek iemand van ons op voorhand aan.
zullen steeds aanwezig zijn en te bereiken op GSM
Monique 0497/41.93.90 Ludo 0496/84.18.26
De kostprijs bedraagt € 100, hier zit alles inbegrepen eten, drinken, uitstap, enz.…
Liefst voor 1 mei 2018 inschrijven.
Betaling bij inschrijving.
We kijken er net als de kids al naar uit !
……………………………………………………………………………………………………………………………
INSCHRIJVING

Naam: ………………………………………………………………………………………
GSM ouders: mama……………………………………/papa……………………………………………
Betaald € 100

