
SCHRIJF JE NU IN!!! 
Dit mag je gewoon  

NIET  missen! 

STUUR ONS  

EEN BERICHTJE VIA: 

weekend@kommapunt.be  

We houden je op de hoogte! 

 

Wil je bij de inschrijving ook vermelden 

of er rekening moet gehouden worden 

met allergieën en/of intoleranties? Ook 

als er nog andere aandachtspuntjes zijn. 

Laat het ons gewoon weten! 

www.kommapunt.be 

info@kommapunt.be 

De Schakel-Singel 7 

Opwijk 

 052 69 99 61 

mailto:weekend@kommapunt.be?subject=Weekend%20Lokeren%20februari%202020


KommaPunt gaat ervoor! Samen gaan we 

een weekend doorheen actie, spel, avon-

tuur en een goeie babbel op ontdekking… 

DURF TE DROMEN. Samen beleven we 

een weekend om van te dromen…        

We delen onze dromen, onze verwachtin-

gen met elkaar.  

Gezellig zal het zeker worden! Dit al-

les in de aparte sfeer van het kasteel 

in het Verloren Bos. 

Have fun! = DOE MEE! 

Mis zeker dit weekend niet! We heb-

ben een supertof programma klaar. 

Voor elk wat wils, dus zeker niet te 

missen! 

 

 

  slaapzak of lakens voor een  

 dekbed en IN ELK GEVAL:         

 kussensloop én hoeslaken 

 (verplicht) 

  pyjama of nachtkleed 

  wasgerief 

  reserve kleding 

   Stevige wandelschoenen/ sport -     

 schoenen 

  zaklamp + batterijen 

  regenjas of K-Way  

  pantoffels voor binnen 

   kleine rugzak & drinkbus 

 

Waardevolle spullen zoals gsm,  

elektronisch speelgoed…(eigen risico) 

Zakgeld is niet nodig!  

Wij zorgen voor alles wat je nodig hebt! 

!!!NIET VERGETEN!!! 

Breng een voorwerp mee dat iets zegt 

over JOUW DROOM! 

GOED OM WETEN! 

Wij komen samen op vrijdagavond 14 

februari om 18.00 *u aan de PASTO-

RIE, Singel 7 te Opwijk. Wij rijden met 

eigen wagens (die wij voorzien) richting 

Kasteel Verloren Bos. 

(*wij voorzien enkel nog een klein hapje ‘s 

avonds in het kasteel) 

Wij komen terug van Lokeren op zon-

dag 16 februari rond 14.30u opnieuw 

aan de PASTORIE. 

Dit weekend is “volpension” Dit wil zeg-

gen dat we verwend worden met lekker 

eten en drinken. De bijdrage hiervoor is 

72 euro. Alles wordt dus voorzien, ont-

bijt, middagmaal, avondmaal en de nodi-

ge tussendoortjes! 

Die bijdrage kan je storten op: 

BE72 0016 06156716   (Vzw-vpw  Deke-

naat Londerzeel-Effata) -vergeet je naam 

niet te vermelden & weekend KommaPunt) 

SCHRIJF JE NU IN!!!
weekend@kommapunt.be  
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