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Beste PPW-ers en ouders, 
 
In de grote vakantie is het weer zover: dan gaan we met de hele turnclub op kamp! Dit jaar 
trekken we met z’n allen naar Olne. We vertrekken maandag 16 juli en komen woensdag 25 
juli terug. Op kamp slapen we in tenten naast een grote sportzaal, waar we in de voormiddag 
turnen. In de namiddag spelen we allerlei leuke spelletjes. Eén dag trekken we er op uit en 
gaan we op dagtocht. We doen ook nog andere leuke activiteiten, zoals een fuifje, een groot 
spel met iedereen en jullie krijgen voor één namiddag andere leuke leiding.  
 
Dit jaar verlopen de inschrijvingen online. Vanaf nu kan je via onze website (www.turnkring-
ppw.be) een inschrijvingsformulier invullen. Indien je graag een bezoek wilt van de leiding, 
mag je een mailtje naar de kampleiding sturen. 
De betaling gebeurt via overschrijving. Meer info hierover kan je nalezen na je inschrijving in 
een mail. Het turnkamp kost €170. Gaan er drie of meer kinderen uit je gezin mee op kamp, 
dan betaal je vanaf het derde kind slechts €145. 
 

Dit jaar verzamelen we opnieuw de flapjes van de brikverpakkingen van 
Joyvalle. Per 10 verzamelde houtachtige flapjes krijgen we één liter melk voor 
ons turnkamp tijdens de zomer. Vraag dus ook zeker eens aan je vrienden of 
familie of zij ook flapjes willen sparen. Vergeet ze zeker niet, vóór 24 mei, in 
de doos te stoppen in onze turnzaal, telkens als je komt turnen!  
 

 
Als jullie nog vragen hebben over het kamp, de leiding, de spaaracties …, dan mogen jullie 
altijd contact met ons opnemen en mailen naar sportkamp@turnkring-ppw.be 
 
Hou onze site www.turnkring-ppw.be goed in het oog, want in de aanloop naar het kamp vind 
je hier nog extra informatie. 
 
De kampleiding, 
 
Loes Philippe (0475/84 17 07) 
Brecht Delauré (0491/08 14 80) 
Lotte Daems (0492/63 98 62) 
 
 


