
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER FAMILIEDAG PUYENBROECK OP 13 MEI 2023 

 

Naam: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik schrijf voor ……… persoon/personen in. 

 

 Aantal Totaal in 
euro 

Inkomprijs* Leden Vlees | 10 euro   
  Veggie | 10 euro   
 Niet-leden Vlees | 12 euro   
  Veggie | 12 euro   
Busvervoer Leden 0 euro   
 Niet-leden 8 euro   
Eigen vervoer (Niet-)leden 0 euro   

Vaste rolstoelgebruikers die rolstoelplaats op de bus nodig hebben:   
   

Algemeen totaal:  
*De inkomprijs is inclusief eetbon, drankbon en een bon voor een leuke gadget. 
 
De bus (bus 3) vertrekt om 
9.00 u. – Sint-Antoniuskerk, Scarphoutstraat, Blankenberge 

 
We vertrekken terug naar huis tussen 17u en 17u30 
 
Vermeld hier de namen van alle personen voor wie je inschrijft en betaalt: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Beste KVG-lid 
 
Met KVG -Blankenberge nodigen we jou uit op zaterdag 13 mei voor een memorabele 
Familiedag. Vanaf dat moment gaat KVG met een nieuwe naam door het leven. Natuurlijk 
zak je niet alleen voor de nieuwe naam af naar Domein Puyenbroeck in Wachtebeke, maar 
ook voor het uitgestrekte domein, de randanimatie en het goed gevulde programma.  
(voor ons, voor KVG, zijn de meeste activiteiten op de evenementenweide; doch je kan ook 
op eigen houtje het park ontdekken.) 
 
Programma: 
 

10u:  Feestelijk welkom en start activiteiten, springkastelen en grime 

11u:  Lancering nieuwe naam, logo en website 

12u: Lunch met spitburger met ham of vegetarische burger, optreden en muziek 

van Bossie 

14u30: Optreden Ups & Downs, demonstratie Hachiko e.a., cafetaria met 

huisgemaakt gebak 

15u30:  Optreden Margriet Hermans 

17u:  Einde 

Inkomprijs en plaats op de bus:  
KVG-lid: €10 
Niet-lid: €20 
 
De prijs is inclusief eetbon, drankbon en bon voor een leuke gadget.  
 
SCHRIJF JE VOOR 19 APRIL IN VIA: 
KVG-Blankenberge (Jozef Leterme) 
Consciencestraat 20 
8370 Blankenberge 
 
aan de hand van bijgevoegd inschrijvingsformulier!  
 
Je inschrijving is pas definitief na afgifte van het inschrijvingsformulier 
én betaling van de verschuldigde som contant of op het rekeningnummer van KVG-
Blankenberge BE51 7755 1690 7462 met vermeldingvan: “je naam + Puyenbroeck”. 


