Vakantie vieren met

je gezin bij de boer
Verblijf is gratis!*
Voor eten en drinken wordt gezorgd
Ingerichte tent of caravan staat voor jullie klaar
Voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar

Moet je van een minimuminkomen rondkomen?
Wil jij een weekje genieten
zonder zorgen?
Schrijf je snel in! Vol=vol

*De inschrijfkosten bedragen 25 euro per gezin.
Je ontvangt een tikkie als je je hebt ingeschreven.

Ja, ik wil een weekje
genieten zonder zorgen!

Minicamping Boaz

Vul je gegevens in op de achterkant.
Deze strook inleveren bij:
Naam
(in te vullen door pioniersplek/
maatschappelijke organisatie)

Adres

Minicamping Alblashoeve

Regels

Wat?

• We zorgen er met elkaar voor dat de camping netjes
en schoon blijft
• Je hebt een zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering
• Alcohol alleen ’s avonds na 21 uur
• Bij dronkenschap of gebruik van drugs moet je
onmiddellijk de camping verlaten
• Huisdieren zijn niet toegestaan

• Een week vol van gezelligheid
• Leuke activiteiten voor alle leeftijden
• Koeien knuffelen, kalfjes voeren en andere
leuke boerderij activiteiten
• Voetballen, skelteren, fietsen, wandelen
• Gezellig samen koken en eten
• Kampvuur met mooie verhalen

Zelf meenemen :

Waar?

 Kussen, slaapzak of dekbed, onderlaken
Handdoeken
Theedoeken
 Zorgpas

Minicamping Boaz
Spoorlaan 23-25, 3959 BG Overberg
• 9 ingerichte tenten met goede matrassen
Minicamping Alblashoeve
Oosteinde 21a, 2969 AS Oud Alblas
• 9 ingerichte caravans

Vragen?

Vervoer regel je zelf. Laat ons weten als dat niet
lukt. Dan zoeken we samen naar een oplossing!

Bel of app op maandagavond tussen 19:30 en 21 uur:
• 
Minicamping Boaz:
Berlinda: 06-12337537 of
Gijs: 06-57576549
• 
Minicamping Alblashoeve:
Coralinde: 06-29228658

Wanneer?
• Minicamping Boaz: van 9 juli t/m 6 augustus
• Minicamping Alblashoeve: van 16 juli t/m 13 augustus

Jouw gegevens:

Dit is een initiatief van IZB Dabar. Zie voor
meer informatie: www.izb.nl/dabar.
IZB is een christelijke organisatie.

Wij willen graag naar:

Naam

Minicamping Boaz in Overberg

Straatnaam en nummer

Wij kunnen (meerdere antwoorden mogelijk)

9 t/m 15 juli

Postcode en plaats

16 t/m 22 juli

Telefoonnummer

23 t/m 29 juli

Email

30 juli t/m 5 augustus

(niet verplicht)

Aantal personen

Minicamping Alblashoeve in Oud-Alblas
Wij kunnen (meerdere antwoorden mogelijk)

Kinderen

16 t/m 22 juli

1. Naam

Leeftijd

2.	Naam

Leeftijd

3.	Naam

Leeftijd

4.	Naam

Leeftijd

5.	Naam

Leeftijd

6.	Naam

Leeftijd

23 t/m 29 juli
30 juli t/m 5 augustus
6 augustus t/m 12 augustus

Opmerkingen

