Kapitein Blauwbaard, de Schrik van de Zeven
Zeeën
Zin in een nieuw avontuur?
Ja, ooit was hij de schrik van iedereen. Hij en zijn
bemanning wisten iedere vijand de stuipen op het lijf te
jagen en hadden al heel wat schepen beroofd.
Maar tegen de laatste storm, waren ze niet opgewassen.
Huizenhoge golven bedolven hun schip, de bemanning
werd overboord geslingerd. Ook kapitein blauwbaard. Maar
die kon zich nog vastklampen aan het afgebroken kraainest
van het schip. Dagen dopperde hij rond. Tot hij land in zicht
had. Hier zit hij nu als een oude man, zonder bemanning
maar met een hart vol vuur. Vuur om nog één keer een
groot avontuur te beleven. Maar om nieuwe avonturen te
beleven, heeft hij wel nieuwe bemanning nodig. Ben je een
meisje of een jongen met een hart vol vuur, heb jij zin om
spannende avonturen te beleven, te leven als een echte piraat, dan is kapitein Blauwbaard op zoek
naar jou! Schrijf je dan als de bliksem in! Kom niet te laat! Want kapitein Blauwbaard lacht hier niet
mee!

Praktische info
Wanneer: Het kamp gaat door van 13 juli 2020 tot en met 17 juli 2020.
Telkens vanaf 8u tot 17u.
Waar: Borgwal (Ortho-agogisch centrum Broeder Ebergiste), Leenstraat 31, 9890 Vurste. Mooi
ommuurd domein met heel wat natuur op het domein.
Voor: kinderen geboren in het jaar 2014 tot en met 2009
Kost: De kostprijs voor de ganse week bedraagt 105 EUR.
Je kan ook per dag inschrijven. Dan bedraagt de kost 27 EUR/dag. Vergeet zeker niet een fiscaal
attest te vragen
Wat meebrengen: je picknick, je piratenkleren, zonnecrème, je goed humeur. Een 4-uurtje wordt
door ons voorzien.
Hoe inschrijven: Inschrijven is verplicht en kan via de site:
http://www.cafecache.be/piratenkamp.html. Daar zullen we ook vragen om de medische fiche van je
kind in te vullen. Je bent pas zeker van je inschrijving wanneer de betaling op de rekening
BE48 0018 5520 5327 volbracht is. Schrijf vlug in. Wanneer het kamp volzet is, sluiten we de
inschrijvingen. Inschrijven ten laatste voor 1/05/2020.
Vermeld bij je betaling: VOORNAAMKIND + NAAMKIND + piratenkamp. Je krijgt een bevestiging via
email.
Heb je nog vragen, contacteer ons gerust via tim@cafecache.be.
Dit is een organisatie van vzw Sense Unique onder leiding van Tim Moerman. Samen met
gemotiveerde leiders, laten we jullie kinderen spelen in de natuur, knutselen en avontuur beleven.
Wij zorgen voor een gevarieerd programma waar ieder kind zijn ding wel in vindt.

