Open Jeugdwerk
Kerkstraat 36, 9780 Olsene
“Mama always said: life was like a box of chocolates. You never know what you’re
gonna get.”
-

Forrest Gump

Beste kijkers, trouwe fans
Binnenkort is het zover; de seizoensfinale van OJ op TV, 2022. Het einde van een pracht seizoen is in zicht en
samen met de vaste cast en crew willen wij jullie een onvergetelijk einde geven. Daarom organiseren wij een
7-daagse seizoensfinale in Sinaai. Tijdens deze seizoensfinale zal je jouw favoriete personages nog een laatste
keer in actie zien, alsook oude bekenden die nog één keer in de spotlight treden. Natuurlijk kan er geen finale zijn
zonder onze meest geliefde, enthousiaste en trouwe kijkers. Daarom mogen jullie uiteraard niet ontbreken.
Voor deze speciale gelegenheid hebben wij een bijzondere locatie voorzien. Wij ontvangen jullie graag van
23-07-2022 tot en met 31-07-2022 in de Tenenmuurstraat 64S te Sinaai. Omdat jullie onze trouwste fans
zijn, hebben wij nog een extra verrassing voor jullie. Samen met 2 personages kunnen jullie op avontuurlijke
2-daagse trekken richting de locatie. Deze avontuurlijke tocht start op 23-07-2022, om dan de dag erna toe te
komen op de magnifieke locatie waar de seizoensfinale zal plaatsvinden.
Voor de all-in prijs van €95 (per persoon) krijg je ongeziene exclusives, gerechten van 4 topchefs én een heleboel
avontuur samen met je favoriete personages.
Overschrijven kan naar BE85 8538 8888 6006 met vermelding: Kamp22 “naam lid/leden”.
Indien de kostprijs van het all-in ticket een belemmering zou zijn kan u contact opnemen met een van onze
organisatorische medewerkers. Zij zullen alles uit de doeken halen om iedereen een kans te geven op dit
evenement.
Als jij dit spectaculaire evenement niet wil missen kan je je inschrijven op www.openjeugdwerk.be tot en met
03-07-2022.
Heb jij al zotveel goesting, of heb je nog een heleboel vragen? Contacteer ons dan op volgende manieren.
Site:

openjeugdwerk.be

Mail:

kamp@openjeugdwerk.be

Telefoon:

Sarah 0496/25 98 14
Tim

0488/37 59 29

Wij hopen jullie allemaal te mogen ontvangen om er samen een spetterend eindfeest van te maken!

