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PINKSTERKAMP 2018

19-20-21 MEI
WANNEER IS HET?
WAAR GAAN WE NAAR TOE? 	
			
			
WAT IS HET THEMA?
WIE KAN ER MEE?
WIE GAAN ER MEE ALS LEIDING?

Zaterdag 19 mei t/m maandag 21 mei
Clubhuis D.K.V. Zwart-Wit
Sportlaan 14
7491 DG Delden
Survival
Alle aspiranten, pupillen en welpen (vanaf groep 3)
Iedereen die je kent van voorgaande jaren!

SURVIVAL KAMP
Dit jaar blijven we op ons eigen korfbalveld. Op het veld komen legertenten te staan waarin we kunnen
overnachten. Er staan gave en spannende activiteiten op het programma. Op zondag gaan we met zijn
allen op survival bij Avatarz in Oldenzaal. De rest blijft natuurlijk nog even een verrassing.
WAAR EN HOE KUN JE JE OPGEVEN?
Voor het bedrag van E 37,50 kun je mee op kamp. Doe dit bedrag in een envelop en lever het samen met het
opgaveformulier in bij Maud Sanders, Boterbloem 11, 06-57579587. Het kan ook worden overgemaakt op
IBAN nr. NL05 RABO 0313 3690 38 ondervermelding van Pinksterkamp 2018, naam en team.
Wanneer er drie kinderen uit één gezin meegaan, zijn de kosten totaal E 100,- Je kunt je opgeven tot en met
zondag 13 mei!
VERDERE INFO
Aankomst
Op zaterdag 19 mei verwachten we iedereen om 9.30 uur bij het clubhuis.
Alle D, C en B korfballers komen op de fiets naar het clubhuis. Zorg dat je fiets in orde is.
Neem eventueel een bandenplaksetje mee.
Einde pinksterkamp
Het kamp is op 21 mei om 15.30 uur voor iedereen afgelopen en mogen de kinderen opgehaald worden.
Komt u liever niet eerder zodat we de laatste activiteiten goed af kunnen werken.
Extra aandacht
Extra aandacht met betrekking tot medicijnen of andere zaken kunt u vermelden op het opgavefomulier.
Contactpersoon is Claudia van Geenen, 06-38711282.

Adres
Ons adres voor dit kamp is:
Clubhuis D.K.V. Zwart-Wit
Sportlaan 14
7491 DG Delden
Zorg ervoor dat uw kind en de leiding weten waar u bent te bereiken tijdens dit weekend.
Vul daarom het opgaveformulier in. Laat eventueel een noodadres achter.
In noodgevallen kunt u tijdens dit weekend ook bellen naar Maud Sanders, 06-57579587.
Wat moet mee
Uiteraard is het ook dit jaar weer heel belangrijk dat alles wat je meeneemt duidelijk gemerkt is.
Ieder jaar blijven er namelijk weer spullen liggen waar geen naam op staat.
1 theedoek 			
handdoeken 		
washandjes
slaapzak + matrashoes
kussen			
bedje/luchtbed+pomp
toiletspullen		nachtgoed 		badslippers
gymschoenen		laarzen 			sokken
ondergoed			zwemkleding 		regenkleding 		
sportkleding		trainingspak		trui			
korte broeken		
lange broeken		
t-shirts 			
survival kleding 		
kleren voor de disco
kleren die vies mogen worden
spelletje 			
pen en papier		
zaklantaarn
bingoprijsje			
bord, beker, bestek (van plastic, geen weggooi)
zakgeld (maximaal 3,50 euro)
			
			
Het is natuurlijk leuk als iedereen verkleedkleren meeneemt/aantrekt met het thema Survival.
Verder zouden we het leuk vinden als alle welpen en pupillen een klein (ingepakt) cadeautje meenemen,
dat we bij eventueel slecht weer kunnen gebruiken als prijsje voor de bingo.
Wanneer er nog vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u altijd bellen of mailen met
Maud Sanders: 06-57579587, jeugdcommissie@dkvzwartwit.nl
De leiding heeft al veel zin in het kamp! Jullie ook?
De jeugdcommissie

Opgaveformulier Pinksterkamp 2018
Naam:
Leeftijd:
Team:
Telefoonmummer 1:
Telefoonmummer 2:
Bijzonderheden:

Medicijngebruik:

Contant

Overboeking

Envelop met opgaveformulier + geld inleveren of het geld overmaken en opgaveformulier
inleveren bij Maud Sanders, Boterbloem 11 in Delden
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