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OC Clara Fey

Wat gaan we  
allemaal doen?
 

Wauw, 
leuke 

activiteiten

badminton
hockey
turnen

yoga
bowlen
paardrijden

zwemmen

Wat mag je zeker  
niet vergeten
 

•  Sportieve kledij
•  Sportschoenen voor binnen 
•  Lunchpakket
•  Reservekledij
•  Drankje
•  Op maandag: zwemgerief

Ter plaatse zijn kleedkamers en douches ter 
beschikking. 

TOT BINNENKORT  
OP HET  

FUNKAMP
buitengewoon

street dance



Buitengewoon 
Funkamp 2017

Beste sportievelingen,
Net zoals vorige jaren wordt tijdens de 
herfstvakantie weer het Buitengewone 
Funkamp georganiseerd! Tal van leuke 
sportactiviteiten worden afgewisseld 
met rustige beweegmomenten. Tijdens 
deze sportieve driedaagse worden 
verschillende uitstapjes gemaakt, 
afgewisseld met enkele sportinitiaties 
gegeven door Brechtse sportclubs. Op 
die manier ontdek je misschien wel een 
leuke nieuwe sport!?

Informeer snel bij de dienst kinesitherapie van 
Clara Fey (0496 77 09 36) en schrijf je in om 
samen met ons enkele dagen vol sportplezier 
te beleven. 

Praktische 
informatie
 

• Wat? Een hele dag sporten en spelen op 
eigen niveau, dit onder begeleiding van 
professionele lesgevers in combinatie met 
sportclubs die initiaties komen geven. 
Hierbij is persoonlijke begeleiding mogelijk.

• Wanneer? Van maandag 29 oktober tot 
en met woensdag 31 oktober, elke dag van 
9.00u tot 16.00u.

• Waar? OC Clara Fey, Bethaniënlei 5, 2960 
Sint-Job-in-‘t-Goor

• Prijs en info? 
 •  30 euro voor 3 dagen
 •  Via de dienst kinesitherapie van  

 Clara Fey, tel. 0496 77 09 36. 
 •  80% korting indien men voldoet aan de  

 voorwaarden.

• Inschrijvingen? Breng het ingevulde 
strookje voor 8 oktober binnen bij  
OC Clara Fey t.a.v. dienst kinesitherapie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Schrijft zich in voor het 
Buitengewoon Funkamp 2018:

Voornaam:  .............................................................................

Naam:  ......................................................................................

Adres:  ......................................................................................

Telefoon/gsm:  .......................................................................

Gsm contactpersoon:  .........................................................

E-mail:  .....................................................................................

Rijksregisternummer:  .........................................................

Persoonlijke begeleiding

 Ik wens graag persoonlijke begeleiding bij alle  
sporten.  

	Ik wens graag persoonlijke begeleiding enkel bij 
zwemmen. 

	Ik wens geen persoonlijke begeleiding.

RTH – VAPH TICKET

Via OC Clara Fey kan je extra ondersteuning krijgen 
tijdens dit sportkamp. Vraag ernaar bij je inschrijving 
via de dienst kinesitherapie 0496 77 09 36

TOESTEMMING BUITENLANDSE REIS

Ik geef toestemming aan ....................................................
om op 29 oktober 2018 met de bus naar zwembad de 
Wildert in Zundert, Nederland te reizen.

Naam + handtekening:


