PCG-Kamp 2016!!!!!
Ja, we gaan weer op kamp! Dit wordt het weekend van 2 t/m 4
september 2016. Wij gaan weer naar het zelfde gebouw als vorig jaar!

De Vrije Lust

www.devrijelust.nl

De kosten voor het kamp zijn ongewijzigd en dus €30,00 p.p.
Alle kinderen tussen de 8 en 20 jaar mogen mee. We hebben weer leuke,
spannende en (te)gekke ideeën, dus we hopen dat je dit jaar weer mee
gaat.
De inschrijving is tot 8 juli 2016. Er is plaats voor 50 personen, dus zorg
dat je je op tijd inschrijft!
Het betalen van het kamp kan door het inschrijfgeld over te maken op
girorekening NL21INGB0009597501, t.n.v. L. Dijkgraaf. (let op dit is
nieuw) ter attentie van PCG kamp 2016.
Graag ook de naam (en achternaam) van uw kind(eren) vermelden. Het
inschrijfformulier kan via de mail verstuurd worden naar
pcgkamp@gmail.com of in de brievenbus bij Lisette Dijkgraaf aan de
‘Hoofdwal 119’ te Gorinchem.
Afmelden kan na 8 juli alleen wanneer er een ander voor je in de
plaats komt.
Wanneer je medicijnen gebruikt of er zijn andere belangrijke dingen die
de leiding moet weten: Geef dit dan even door, zodat hier rekening mee
gehouden kan worden.
Voor belangrijke en dringende vragen kunt u bellen met Lisette
Dijkgraaf tel. 06 23 34 80 34.
Voor andere vragen mailt u naar: pcgkamp@gmail.com
We hopen dat iedereen zelf of onderling het vervoer kan regelen met de
kinderen. Wanneer dit echt niet lukt, neem dan even bijtijds contact met
ons op!
Het adres van het kamp zal ter zijner tijd in het kampboekje staan. Je
kunt ons ook zoeken op Facebook: Pcg kamp. Leuk als jullie nog foto’s
hebben, post ze op onze tijdlijn!
Hopelijk tot snel!
Groetjes de kampcommissie (Jochem van Wieren, Marloes Dijkgraaf,
Lisette Dijkgraaf, Daniëlle van Keulen, Timon den Breejen, Rick van
Bemmelen en Pepijn van Heumen).

INSCHRIJFFORMULIER PCG kamp 2015
NAAM:
STRAATNAAM:
POSTCODE EN PLAATS:
TELEFOONNUMMER(S):
LEEFTIJD:
GEBOORTE DATUM:
BIJZONDERHEDEN:
EMAILADRES:
VERENIGING:
(Denkt u er a.u.b. aan dat u bereikbaar bent op één van de
telefoonnummers die u heeft opgegeven tijdens het weekend).

J/M

