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Dag ouders en springers!  

 

Na ons succesvolle kamp van vorig jaar, organiseren we ook dit jaar een

Recreatief Recreatief Recreatief Recreatief 
 

Het kamp heeft plaats van maandag 

sporthal in de Meersstraat 131b in Gent en staat open voo

met 2005.  

Ook niet'leden zijn van harte welkom. Aarzel dus niet om vriendjes en vriendinnetjes mee te vrag

Het is een kamp zonder overnachting, dagelijks van 9 u tot 16 u. (We voorzien opvang vanaf 8 u 30 

en tot 17 u 30.) 

Naast rope skipping worden ook tal van andere (sport)activiteiten georganiseerd. 

De kostprijs voor deze leuke week is

tweede deelnemer van hetzelfde gezin krijgt 5 euro korting.

 

Ben je geïnteresseerd en zou je graag inschrijven? Stuur een mailtje naar 

info@sipiro.be of geef je 

correcte bedrag op rekeningnummer 

naam/namen van de springer(s) en ‘rope skipping kamp’. 

Niet'leden moeten bovendien het info

vinden of ook bij de zaalverantwoordelijke kan krijgen.

 

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. 

Wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt! 

 

Met sportieve groeten 

Elisabeth, Ellen, Justine en Jana 
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Na ons succesvolle kamp van vorig jaar, organiseren we ook dit jaar een 

Recreatief Recreatief Recreatief Recreatief rope skipping kamp!rope skipping kamp!rope skipping kamp!rope skipping kamp! 

maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus  2012

sporthal in de Meersstraat 131b in Gent en staat open voor kinderen van geboortejaar 2002

leden zijn van harte welkom. Aarzel dus niet om vriendjes en vriendinnetjes mee te vrag

Het is een kamp zonder overnachting, dagelijks van 9 u tot 16 u. (We voorzien opvang vanaf 8 u 30 

Naast rope skipping worden ook tal van andere (sport)activiteiten georganiseerd. 

stprijs voor deze leuke week is 75 euro voor sipiro'leden en 90 euro

van hetzelfde gezin krijgt 5 euro korting. 

Ben je geïnteresseerd en zou je graag inschrijven? Stuur een mailtje naar 

of geef je naam op bij de zaalverantwoordelijke. Stort dan het 

correcte bedrag op rekeningnummer 442442442442''''7071901707190170719017071901''''49494949  met vermelding van de 

naam/namen van de springer(s) en ‘rope skipping kamp’.  

leden moeten bovendien het info'formulier invullen dat je o

vinden of ook bij de zaalverantwoordelijke kan krijgen. 

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld.  

Wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt!  

      

Greta Coene 0475/44.57.46 

rek.nr.: 442-7071901-49 

2012 in onze vertrouwde 

r kinderen van geboortejaar 2002 tot en 

leden zijn van harte welkom. Aarzel dus niet om vriendjes en vriendinnetjes mee te vragen!   

Het is een kamp zonder overnachting, dagelijks van 9 u tot 16 u. (We voorzien opvang vanaf 8 u 30 

Naast rope skipping worden ook tal van andere (sport)activiteiten georganiseerd.  

euro voor niet'leden. Een 

Ben je geïnteresseerd en zou je graag inschrijven? Stuur een mailtje naar  

naam op bij de zaalverantwoordelijke. Stort dan het 

met vermelding van de 

formulier invullen dat je op de website kan 


