
 

Speciale activiteit 
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en leden 

 

Het is bijna zover! Nog eventjes en dan mogen we onze bananendozen vullen en vertrekken op 

kamp. Maar omdat we de chirozondagen in de vakantie zullen missen organiseren we op 

zaterdag 06/07/2019 nog een supermegacoole activiteit!  

 

Wij gaan er een dagje op uit naar het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers!  

 

Wanneer? Op 06/07/2019 van 9u tot 16u 

 

Voor wie? Voor alle leden! (van sloeber t.e.m. aspi) 

 

Waar? We verzamelen om 9u aan ‘d Arke. Met bereidwillige chauffeurs rijden we naar het 

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers (Eikenstraat 131,8530 Harelbeke). We 

vertrekken om 16u terug vanuit de Gavers.  

 

Wat doen we allemaal? Er zal één activiteit plaatsvinden door de organisatie van De Gavers. 

Vervolgens voorziet de leiding leuke activiteiten voor in en uit het water! 

 

Wat moet je meehebben?  

- Eigen lunch 

- Gevulde drinkfles 

- Zwemgerief + zwembandjes voor de kleinsten! 

- Regenjas (bij slecht weer) 

- Identiteitskaart  

 

Wat kost dat? Voor de activiteit + vieruurtje zou dit €10 bedragen. Te betalen tegen 7/06! 

 

Hoe inschrijven?  Alles wordt cash betaald en wordt samen met het inschrijvingsstrookje in een 

enveloppe binnengebracht bij:  

Martha Benoit  Capellestraat 90  7780 Komen 

Kenneth Hoornaert  Mesenstraat 17  8940 Wervik 

Bert Leroy  Scherpenheuvelstraat 9  8940 Wervik 

 

Heb je nog vragen? Contacteer ons zeker via info@chirojow.be of bij: 

 

Martha Benoit   0471 65 91 90 

Kenneth Hoornaert  0475 71 65 15 

Bert Leroy   0475 43 10 77 

 

 

Hopelijk tot dan! 

De Wervikse leidingsploeg 
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INSCHRIJVINGSSTROOKJE SPECIALE ACTIVITEIT 2019 

 

NAAM: ………………………….AFDELING:…………………… 

 

NAAM: ………………………….AFDELING:…………………… 

 

NAAM: ………………………….AFDELING:…………………… 

 

NAAM: ………………………….AFDELING:…………………… 

 

Er werd ……… euro betaald. (€10 per persoon) 

 

CHAUFFEURSSTROOKJE SPECIALE ACTIVITEIT 2019 

 

Indien u bereid bent om te rijden als chauffeur, gelieve onderstaande gegevens in te 

vullen. Het vertrek staat gepland om 9u op ‘d Arke, het terugkeren zou om 16u zijn 

vanuit de Gavers. (rond 16u30 zijn we ongeveer terug in ‘d Arke). 

 

BELANGRIJK! 

Om verwarring te voorkomen, gelieve rekening te houden met het volgende: 

Bij ‘…. personen kunnen mee’ vult u het aantal leden in dat u kan vervoeren, inclusief 

uw eigen kind.  

 

Praktisch voorbeeld: U hebt een wagen voor 5 personen. U zelf bent chauffeur en uw 

partner vergezelt u. Uw eigen kind gaat mee op de speciale activiteit, dan zijn er nog twee 

plaatsen vrij voor andere leden. Dan vult u in: 3 personen kunnen mee (2 vrije plaatsen + 

uw eigen kind). 
 

 o Ik kan rijden in het gaan naar de Gavers om 9u.  

… personen kunnen mee. 
 

 o Ik kan rijden in het terugkeren naar d’ Arke om 16u.  

… personen kunnen mee. 
 

 


