H²O kamperen
wandelen – fietsen & smoefelen
voor cleane kleren
22 - 23 – 24
september
2017

Naar aanleiding van ‘H2O-Brugge Beweeg mee voor cleane kleren’
organiseert Pasar Kamperen Brugge en Ommeland met
ondersteuning van Pasar West-Vlaanderen een kampeerweekend dicht
bij huis!
We verblijven op een gelegenheidscamping
op de domeinen van SASK Fortuinstraat 29 Sint-Kruis Brugge
Dit is de ideale uitvalsbasis om heel wat te ontdekken van een ongekend
stukje Brugge.
Op zaterdag zetten we een stapje terug in de tijd.
Je ontdekt vroegere gewoontes, de wereld van de kant
maar ook van de zwaardvechters en kruisboogschutters.
Op zondag verken je een stukje van Sint-Kruis en Assebroek.

Op het programma:
 Kampopening op vrijdagavond
 Zaterdag
Bezoek aan het kantmuseum – museum voor volkskunde –
Halle Bardiers en de Sint-Jorisgilde
tijdens een wandeling of fietstocht naar keuze.
Ribbetjes met frieten en gezellig samenzijn
 Op zondag nemen we deel aan H²O-Brugge Bewegen voor
cleane kleren.
Je kan wandelen of fietsen.

Praktisch:
Wanneer?
Van vrijdagavond 22.09.17 tot zondagavond 24.09.17
Waar?
Gelegenheidscamping - SASK Fortuinstraat 29 Sint-Kruis Brugge
Met dank voor de medewerking en ondersteuning aan de school!
Deelname?
Per persoon
Volwassenen
Kinderen tot 12 jaar

Leden
€ 85
€ 70

Niet-Leden
€ 95
€ 80

Hierin is inbegrepen
 Kampopening met hapje en drankje
 2X boterkoeken met koffie en fruitsap
 Zaterdag: begeleide activiteiten met belegd broodje – drankje in de
voormiddag en namiddag
 Zaterdagavond: Aperitief - Ribbetjes met frieten en groenten +
consummatie - dessert
 Zondag: deelname H²O (wandelen/fietsen + streetfood & bars)
 Zondag: kampsluiting met koffie en gebakjes
 Kampeerinstallatie – water – elektriciteit
Meebrengen:
 Lange aansluitingskabel voor elektriciteit – emmer voor afvalwater
 Fiets indien je wenst mee te fietsen op zaterdag en/of zondag
Inschrijven voor 08.09.17 bij:
Familie Busschaert
Erwin.Busschaert@telenet.be
050/678694 - 0472 / 900596
Je vindt deze en andere info over kampeervakanties ook terug op
www.pasar.be/KamperenBruggeenOmmeland.
Storting:
Inschrijving is enkel geldig na storting van het deelnamebedrag op
rekeningnummer: BE55377060994344 van Pasar Kamperen Brugge en
Ommeland.
Met vermelding: H2O-kamperen (naam) (aantal deelnemers) (volwassenen +
kids)
Organisatie:
Pasar Kamperen Brugge en Ommeland
Geïnteresseerd?
Vraag een inschrijvingsformulier bij Erwin.Busschaert@telenet.be
of download op www.pasar.be/KamperenBruggeenOmmeland .
Wanneer dit ingevuld doorgestuurd is en uw overschrijving is gebeurd, krijgt
u bevestiging van uw deelname.
Programma:
Eens je ingeschreven bent, wordt het volledige programma met uurregeling
en afspraken bezorgd rond 10.09.2017.

