
10/04 - 14/04/2023

3 - 6 JAAR: € 85

In de junglePASEN 2 
Een nijlpaard krijg je niet zomaar opzij! Help de dieren van de 
jungle. Samen met een leeuw, een aap en een wrattenzwijn 
doen wij ons uitertste best.

10/04 - 14/04/2023

7 - 12 JAAR: € 85

KnutselpretPASEN 2 
We steken onze handen uit de mouwen en gaan samen ge-
zellig knutselen. Knutselpret verzekert een kleurige en mega 
leuke kampweek!

03/07 - 07/07/2023

3 - 6 JAAR: € 85

KabouterkampZOMER 1
Help jij kabouter Klus met zijn kabouterdierentuin? We gaan 
samen op zoek naar dieren ... Waar hebben ze zich verstopt? 
Zoek en wie weet vind jij ze wel!

03/07 - 07/07/2023

7 - 12 JAAR: € 85

Summer Kick-offZOMER 1
We laten de zomer met een knal starten! Tijdens de Summer 
Kick-off genieten we van het mooie weer en leven we ons uit 
in verschillende activiteiten en sporten.
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055 38 57 67Kanarieberg 1, 9600 Ronse www.tsjaka.be info@tsjaka-kampen.be

Startuur: 8u00
Opvang: 8u00-9u00;12u00-13u00; 16u00-17u00
Einduur slotdag: 16u00
Activiteiten: 9u00-12u00 & 13u00-16u00
Adres: Kloosterstraat 3 - 9800 Deinze

14/08 - 18/08/2023

3 - 6 JAAR: € 85

AvonturentochtZOMER 7 
Mitzi loopt verloren tijdens haar grote avonturentocht. Ze 
ontdekt dat de leiding nemen moeilijker is dan ze dacht! Kom 
Frank en Buster helpen om haar te redden!

14/08 - 18/08/2023

7 - 12 JAAR: € 85

CreakriebelsZOMER 7
Voel jij het kriebelen om met ons de creatieve tour op te gaan? 
En dit aangevuld met leuke sport- en spelactiviteiten? Schrijf 
je dan nu snel in en maak er met ons een creatieve week van!

KEUZE GEMAAKT?
Surf naar www.tsjaka.be en kies voor Tsjaka Kampen. Kies uw kamp met behulp van de kamp-
zoeker en verduidelijk uw specifieke wensen tijdens het ingeven van de nodige informatie. 
Schrijft u voor de eerste keer in, dan is het belangrijk dat u alle stappen goed en aandachtig overloopt. 
Indien u al eens heeft ingeschreven, kan u aan de hand van uw login en paswoord makkelijk inloggen. U 
kan ten allen tijde aanpassingen aanbrengen op uw persoonlijke Tsjaka Club-pagina.
 
Na de inschrijving ontvangt u per mail de inschrijvingsbevestiging met betalingsgegevens. Indien volzet, 
komt u op de wachtlijst. Hou hierbij dan rekening dat u nog niet kan overschrijven. Indien er een plaats is 
vrijgekomen wordt u daar via e-mail van op de hoogte gebracht en kan u overgaan tot betaling.
 
U krijgt na ontvangst van de inschrijvingsbevestiging 10 dagen de tijd om over te gaan tot betaling, 
zoniet zal de inschrijving als geannuleerd worden beschouwd. Na ontvangst van betaling zal u de beta-
lingsbevestiging ontvangen. 

Hoera, u bent ingeschreven! Een maand voor aanvang van het kamp kan u via uw persoonlijke pagina op 
de website alle nodige kampinformatie terugvinden. Na het kamp kan u via uw persoonlijke
Tsjaka Club-pagina het fiscaal attest en het attest van deelname alsook de mutualiteitsfiche terugvinden.

Bij vragen kan u ons altijd contacteren!


