Secretariaat: Ineke Wessels-Heiligers - Seringenstraat 42 – 6301 XE Valkenburg aan de Geul
043 601 32 97 - 06 14 17 72 42 - wedstrijdsecretariaat@zcvalkenburg.nl

Valkenburg, 4 april 2019
Aan alle zwemmers van ZC Valkenburg,
Wij nodigen jullie uit voor ons kamp:

31 mei, 1 en 2 juni (Hemelvaartsweekend)
De Roelerhutten Zutendaal(België)
Het kampadres is: Kiewitseweg 5, 3690 Zutendaal
Wij verwachten de deelnemers op vrijdag 31 mei tussen 18.00 en 18.30uur op de kampplaats.
Het kamp eindigt op zondag 2 juni rond 16.00. De ouders kunnen de kinderen op komen halen
tussen 15.30 en 16.30uur.
Indien je geen vervoer hebt meld je dan bij Nancy of Pascal. Zij zal kijken of iemand anders nog
een plaatsje vrij heeft.
De kosten voor dit kampweekend zijn € 30,00 per persoon!
Wat moeten jullie bij je hebben?
- Slaapzak, kussen, hoeslaken
- Kleren voor warm, koud en nat weer (zeker 1 lange broek voor als wij het bos ingaan)
- Goede schoenen, die tegen een stootje kunnen.
- Een jas die tegen de regen kan……….
- Ondergoed, pyjama, sokken
- Toiletspullen zoals: kam, borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, handdoek
- Een zaklamp met volle batterijen
- Misschien gaan wij dit jaar zwemmen dus neem zwemspullen mee
- Een heel goed humeur
Deze brief bestaat uit 2 delen.
Het tweede gedeelte verwachten wij terug in een enveloppe vóór 17 mei bij Ineke, Pascal of
Nancy.
Wij vragen vriendelijke om het inschrijfgeld cash af te geven zodat wij inkopen kunnen doen.
- Ouders kunnen altijd bellen naar onderstaande nummers. Ook de kinderen mogen bellen met
deze telefoon indien dit noodzakelijk is.
- De algemene leiding is in handen van Pascal Reijnders(06-36107635).
- De kampleiding heeft een lijst bij zich met adressen en telefoonnummers en medicijngebruik van
de kinderen.
- Deelnemers die energiedrankjes, alcohol, sigaretten of drugs bij zich hebben zullen direct naar
huis gebracht worden. Dit geldt ook voor deelnemers die zich misdragen naar beoordeling van de
kampleiding.
- De leiding is niet verantwoordelijk voor gsm, muziekdragers die meegenomen worden.
Dan hebben wij nog een heel belangrijke vraag aan iedereen: wie heeft een aanhangwagen te leen
(of weet ergens een uit te halen) voor het kampweekend die hoog/groot genoeg is zodat we alle
keukenspullen in een keer mee kunnen nemen - en terug nemen?
Laat dit aub zo snel mogelijk weten aan nancy, Pascal of Ineke
De kampleiding
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Graag dit formulier ingevuld in een gesloten enveloppe vóór 17 mei aan Ineke of Nancy afgeven

……………………………………………………. gaat(gaan) mee op kamp van 31 mei t/m 2 juni

Tijdens het kamp zijn de ouders bereikbaar op onderstaand telefoonnummer(s):

……………………………………………………… of …………………………………………………………………

Medicatie:
O niet van toepassing
O wel van toepassing:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..

Allergieën:
O niet van toepassing
O wel van toepassing:
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………

Het bedrag ad. .. x € 30,00 zit in deze enveloppe.

