Weeeeeeeeeekend van 27april tot 29 april 2018

Open Jeugdwerk presenteert:

Ledenweekend
27 april tot 29april 2018
in De Pinte
Wanneer is dat te doen?
Het heeft een lange tijd geduurd, maar de ‘winter’ is eindelijk het land uit. En
wees maar zeker dat ook wij, de OJ’ers, dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Van vrijdag 27 april tot zondag 29 april trekken wij erop uit met al onze leden.

Waar gaan we naartoe?
Dit jaar gaat Open Jeugdwerk naar De Pinte in het Hopper jeugdverblijf
“Moerkensheide”.
Dit bevindt zich in de Beefstuk 10, 9840 De Pinte.
De lentekriebels die in de lucht hangen zullen ook op dat weekend volop aanwezig
zijn, want het weekendthema is niets meer en minder dan:

Doorheen
de tijd.
Hoeveel zal dit kosten?
Zoals gewoonlijk proberen wij alles aan een democratische prijs te houden van
30€ per persoon (verplaatsing, verzekering, 2 overnachtingen, 2 ontbijten, 2
middagmalen & 2 avondmalen). Omdat de prijs voor niemand een belemmering
mag zijn, kan je in alle discretie terecht bij Marie (zie onderaan). We vinden
samen wel een oplossing.
Iedereen vanaf het 1e leerjaar (geboortejaar 2011) kan mee. Het maakt niet uit
of je al lid bent of niet. Iedereen is welkom! De activiteiten op het weekend zelf
gaan wel door per leeftijdsgroep (Sloebers, rakkers en kleppers/cracks
afzonderlijk).
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Betalen kan na de inschrijving via overschrijving op het rekeningnummer: IBAN
BE85 8538 8888 6006 of cash op de bagage-inzameling.

Weeeeeeeeeekend van 27april tot 29 april 2018

Praktisch?

De bagage wordt verwacht op donderdag 26 april in het Ontmoetingscentrum te
Olsene tussen 19u en 20u.
Ons weekend gaat van start op vrijdag 27 april.
We vertrekken om 18 uur voor de kleppers en cracks met de fiets aan de
Kreupelparking en voor sloebers en rakkers met de auto om 19 uur.
Natuurlijk komen wij ook terug! Dit is voorzien op zondag 29 april om 17.00 uur
aan de Kreupelparking. De bagage kan dan terug afgehaald worden aan het
Ontmoetingcentrum in Olsene (Kerkstraat 36).
Na jouw inschrijving zal je meer details en info krijgen over wat er gebeurt op en
tijdens het weekend en wat je moet meenemen.

Hoe gaan we naar De Pinte?
De Kleppers en Cracks vetrekken om 18 uur met de fiets aan de Kreupelparking
en Sloebers en Rakkers vertrekken om 19 uur met de auto aan de
Kreupelparking.
We vertrekken om 18 uur (Kleppers en Cracks) en om 19 uur (Sloebers en
Rakkers) dus vragen we om ten laatste om 17.45 uur (voor Kleppers en Cracks)
en om 18.45 uur (voor Sloebers en Rakkers) aanwezig te zijn aan de
Kreupelparking.
Zo kan iedereen nog eens afscheid nemen van mama en papa.

Inschrijven?

Inschrijven kan bij Marie of op onze site:
Marie Dedeurwaerder, Grote Steenweg 69, 9870 Olsene (0472/05.48.46 of
marie.dedw@gmail.com)
(Na inschrijving volgt uitgebreide info en een medische fiche om in te vullen. Voor vragen kan u altijd terecht bij
Marie.)

Deadlines in het leven?

Om onze organisatie een beetje te sturen,
vragen wij om je vóór vrijdag 7 april in te
schrijven.
(Als je erna plots niet meer mee kan, dan zijn we genoodzaakt
om eventueel gemaakte kosten aan te rekenen.)

Vriendelijke groeten!

Vergeet-me-nietje:
Vergeet niet om verkleedkleren
mee te brengen voor het thema:
‘The Great Gatsby’. Dit kan
hoeden, diamanten, kleedjes, …
zijn. Gebruik je fantasie want je
moet niet speciaal voor dit thema
kleren gaan bijkopen.

Jouw OJ-Leiding
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