Geel Punt

Met het hele gezin naar de
KWB GEZINSDAG IN HET BOUDEWIJN SEAPARK
op zondag 2 mei 2010 ?
Dat kan !
Op zondag 2 mei 2010 organiseert de KWB van Geel-Punt namelijk een gezinsdag naar
het Boudewijnpark in Brugge waarop alle kinderen en hun ouders van Geel-Punt
uitgenodigd zijn.
Dat is nog wel enkele nachtjes slapen maar om al in de stemming te komen hebben we
hier een mooie tekening van een dolfijn en een zeehond bijgevoegd. Die moet je kleuren
en voor 26 maart in de Dolfijnbus aan de school steken. Per groep (0 tot 3 jaar, 4 tot 6
jaar, 7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar) worden er prijzen gegeven aan de drie beste
tekeningen. Dus vergeet er zeker niet je naam, adres en leeftijd op te schrijven. De
uitslag en tekeningen worden gepubliceerd op onze website www.geelpunt.be.
Wil je ook dolfijnen en zeehonden in het echt zien? Dan moet je met ons meegaan naar
de KWB Gezinsdag.
toegangsprijs.

Wij hebben namelijk een grote korting kunnen bekomen op de

In plaats van 23,5 Euro voor volwassenen en 19,5 Euro voor kinderen

betalen wij slechts 11 Euro per persoon als je mama of papa lid is van de KWB. Als ze
nog geen lid zijn is dat ook geen probleem. Wie nu lid wordt betaalt slechts 12 Euro in
plaats van de normale 25 Euro. Je ziet het : zelfs wanneer je nog geen lid bent doet een
gezin met 1 kind al 21,5 Euro voordeel.
Als je mee wil gaan breng dan onderstaand briefje binnen bij Kurt De Cnodder,
Doornboomstraat 83 Geel-Punt. Meer praktische info volgt later.
Tot ziens op de familiedag van de KWB.

Ik,……………………………… , ga mee naar het Boudewijnpark met ……… volwassenen en
……… kinderen.
 Als lid betaal ik 11 Euro per persoon.
 Als niet-lid betaal ik 12 Euro om lid te worden voor de rest van 2010 en 11 Euro per
persoon.
Betalingen kunnen gebeuren bij Kurt of op rekening nummer 787-5548032-80 met
vermelding van het aantal personen en dit voor 26 maart 2010.

