Korfbalkamp

2014

Financiering
De kosten voor het kamp zijn:
€40,- per persoon dit is inclusief overnachtingen,
eten, drinken en alle activiteiten.

Voorwoord
Het is bijna zover. Het korfbalkamp gaat op vele
verzoek weer plaats vinden.
Wij, van de kampcommissie, hebben ons uiterste
best gedaan om een leuk activiteiten programma te
maken. Het zal een waanzinnig leuk kamp worden
dat je niet snel zal vergeten! Wij hebben er zin in.

Dit bedrag moet voor 23 april 2014 zijn betaald.
Betalen kan contant bij Sjanet de Weert of wim van
den oord, tijdens trainingen op woensdagavond of
bij Sjanet de Weert thuis.
Betalen bij:
Sjanet de Weert,
Koetsiersakker 1,
5325 XR Welll
073-5991908

Dit boekje is niet voor niets gemaakt en moet je heel
goed bewaren en aan je ouders laten lezen!!! Er
staat belangrijke informatie in over het kamp (wat je
mee moet nemen, programma, over de
betalingswijze, ect.), dus lees het goed door en
print het uit om mee te nemen tijdens het
kamp!!!
Veel plezier.
kampcommissie

Kampeeradres en belangrijke telefoonnummers

Wij zorgen voor?

Gegevens camping:

Wij hebben natuurlijk ook een aantal dingen
geregeld.

"Minicamping De Hoefstal"
Horst 7a
5171 RA Kaatsheuvel

Tel: 06-53228086 (Ria) // 06-14889975 (Corien)
Website: campingdehoefstal@home.nl
Gegevens kampcommissie:
•

Sjanet de Weert
Tel: 06-46566222
Email: sjanetdeweert@hetnet.nl

•

Wim van den oord.
Tel: 06-48950864
Email: wimoord@hotmail.com

• Karin Teurlinx en Maart Rooijens.
Deze telefoonnummers zijn alleen bedoeld voor
noodgevallen.

•
•
•
•
•

Vervoer heen en terug voor de Welpen.
Eten (ontbijt, lunch en avondeten)
Kosten voor de activiteiten
Tenten voor het slapen
Vervoer voor de bagage

Kampregels
Programma kamp
Om het kamp in goede banen te leiden zijn er
natuurlijk ook een aantal regels waaraan iedereen
zich moet houden. Een aantal regels zijn.
• Na 22.00 uur is het stil op de camping.
• Niemand mag de groep (camping) verlaten
zonder toestemming van de kampcommissie
(Sjanet, Wim, Karin of Maart).
• We houden de spullen van anderen heel, zoals
tenten, tassen, etc.
• We houden rekening met andere campinggasten
op de camping.
• Onder de 18 jaar is het niet toegestaan
alcoholische dranken te nuttigen.
• Gebruik van mobiele telefoons is beperkt.

Donderdag 29 mei 2014:
12.30 uur Verzamelen bij kantine, inladen spullen
13.00 uur Vertrek per fiets
15.00 uur Aankomst op camping, hierna gaan we
uitpakken.
16.00 uur Welkom
17.30 uur Avondeten
19.30 uur Activiteit
22.00 uur Activiteit
Vrijdag 30 mei 2014:
07.00 uur Opstaan
08.00 uur Ontbijt.
09.30 uur Activiteit
12.30 uur Lunch
15.00 uur Activiteit
19.00 uur Avondeten
20.30 uur Activiteit en kampvuur
Zaterdag 31 mei 2014:
07.30 uur Opstaan
08.00 uur Ontbijt en maken lunchpakket
09.00 uur Opruimen tentenkamp
12.30 uur Vertrek voor terugreis
14.00 uur Activiteit
15.30 uur Vervolg terugreis
17.00 – 17.30 uur Aankomst Kantine Well

Benodigdheden
Slapen:
• Luchtbed (+ pomp) of matje
• Slaapzak, evt. kussen
• Nachtkleding
Kleding:
• Kleding voor buitenactiviteiten
• Regenkleding
• Sportkleding
• (Oude) schoenen
• Ondergoed
• Sokken
• Extra droge kleding
• Zwemspullen
Toiletspullen:
• Tandenborstel + tandpasta
• Douchespullen (shampoo en douche gel etc.)
• Handdoeken en washandjes

Overige attributen:
• Fiets (behalve voor de Welpen)
• Bord + bestek + Beker
• Badhanddoeken
• Handdoek + theedoek
• Zaklamp
• Spelletjes (Kaarten, e.d.)
• Voetbal, badminton, e.d.
• Zakgeld (voor dingen die je zelf wilt kopen)
• Minimaal één grote zak chips, zoutjes, pinda’s,
nootjes etc. die aan het begin van het kamp
ingeleverd wordt bij de kampcommissie
• Tussendoortjes (snoep etc)
• Muntjes van 50 eurocent om te douchen

GRAAG ALLES VOORZIEN VAN NAAM

