
Repetitieweekend 6-8 april 2018 

6 april is het weer zover!  

We gaan met zowel de jeugd als met de grote op weekend (3dagen, 2 nachten) naar de zee.  

We verblijven terug in Del Huzo, een 

vakantiecentrum gelegen in Middelkerke. 

Adres: Del Huzo 

 Westendelaan 24 

 8430 Middelkerke 

 

We gaan op repetitieweekend, dat wil zeggen 

dat we heel wat zullen repeteren op korte 

tijd, maar dat wil ook vooral zeggen dat we er 

een onvergetelijk weekend van gaan maken. 

Tussen de repetities door, zijn er enkele leuke 

activiteiten gepland voor jong en iets minder 

jong. 

Omdat goede afspraken, goede (Kunst)vrienden maken, volgen er hier al enkele. 

Inschrijven 
Schrijf je TIJDIG in! 

Jullie bijdrage: 

- Alle leden: €90,00 

- (volwassen) aanhang: €100,00 

- Kinderen -8 jaar: €50,00 

- Kinderen -3 jaar: €40,00 

- Kinderen -1 jaar: €0,00 

 

Voor de kinderen onder de 12 jaar van eigen leden wordt er een GRATIS babysit voorzien.  Laat 

zeker weten of je op deze babysit rekent en voor hoeveel kinderen. 

 

Hoe inschrijven? 

Je kan heel het bedrag overschrijven op de rekening van de harmonie:  

BE40 0014 9120 6763 tav De Kunstvrienden 

Kalkstraat 12, 9100 Sint-Niklaas. 

Vermeld hierbij: ‘weekend + je naam + aantal personen (lid, aanhang, kind -8/ -3/-1)’ 

 

Vergeet niet het inschrijvingsformulier via de website of nieuwsbrief in te vullen! 

Je inschrijving is pas definitief als het bedrag is overgeschreven. 

Ten laatste inschrijven tegen 10 februari 2018. 

 

 



De kamers 
- We beschikken over kamers van 2 tot 12 personen. 

- Er worden geen lakenpakketten voorzien, dus neem best een 

slaapzak mee.  Ook als je een slaapzak gebruikt, neem je een 

onderlaken en een kussensloop mee!  

Vervoer en parking 
We rijden met eigen vervoer (dus niet met bussen). Er is parking voorzien achteraan het gebouw. 

Meerijden met iemand is zeker mogelijk. Laat tijdig weten indien je met iemand wenst mee te rijden, 

dan zoeken wij voor jou een plaatsje. 

Aankomst en vertrek 
- We spreken af om rond 19u toe te komen. Er is dan geen avondeten (wel een kleinde snack 

na de repetitie) meer voorzien, wel een eerste repetitie. 

- Zondag moeten de kamers leeg zijn tegen 9u. Het einde is voorzien rond 17u, dan vertrekken 

we met z’n allen terug huiswaarts. 

En verder… 
- Er is een ruimte voorzien waar we kunnen repeteren. 

- De kleinsten kunnen tijdens de repetities knutselen en spelen in de daarvoor voorziene 

lokalen. 

- Er zijn voldoende douches en toiletten 

- De uren van de maaltijden zijn: 

➢ 7.30u ontbijt 

➢ 11.45u middagmaal 

➢ 17.45u avondmaal 

- De voorziene maaltijden zijn: 

zaterdag ontbijt – middagmaal – vieruurtje – avondmaal 

zondag ontbijt - middagmaal 

- Onder de 16 jaar wordt er geen alcohol gedronken en niet gerookt. 

- Er wordt niet gerookt binnen de gebouwen. 

 

 

 

Schrijf je in via de link op onze website en stort je inschrijvingsgeld! 

Gelieve dit tijdig te doen. 

 

Hopelijk ben je er bij! 

Het bestuur. 
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