Kampnieuws 2018
Kampeerweekend B/C/D 22-23-24juni
E/F 23-24 juni
Nog een aantal weken en dat gaan we weer op KAMP!
Dit jaar hebben wij een nieuwe locatie gevonden, namelijk een tentendorp in Beekbergen.
In deze brief word je geïnformeerd wat je allemaal mee moet nemen en worden de tijden
vermeldt van vertrek en van het ophalen.
Wat moet je allemaal meenemen?

Zwemkleding en een badlaken
Regenkleding
Laarzen, slippers, schoenen
Kleding zowel warm als luchtig
(broeken, t-shirts, truien, onderbroeken,
sokken, pyjama)
EXTRA: LUCHTBED/ MATJE, SLAAPZAK +
HOESLAKEN EN KUSSEN!
Bord, bestek, beker (met naam!)
theedoek
Zaklamp
Knuffelbeer
Spelletjes voor binnen en buiten
Snoep
Tandenborstel, tandpasta, borstel
Shampoo, douchegel
Handdoeken + eventueel een washandje
voor het douchen/wassen
Zonnebrand!
Outfit voor de Bonte avond!!

Zorg dat je een extra tas hebt om je zwemkleding, zonnebrand mee te kunnen nemen.

Heenreis
Vrijdagmiddag, na het eten, om 19 uur verzamelen de B-C-D jeugd zich bij onze topsporthal
‘de Koog’.
Als iedereen gearriveerd is en de tassen zijn ingeladen zullen wij naar Beekbergen rijden.
De andere jeugdleden, de E-F jeugd, zullen zaterdagochtend (23 juni) vertrekken vanaf de
topsporthal! We verzamelen om 9.30 uur zodat we rond 10.00 kunnen vertrekken naar
Beekbergen.
Bij de sporthal graag even aanmelden bij Monique van der Linden voordat jullie in de auto
springen richting het kampeerterrein, zodat we niemand kunnen vergeten!
Er is een auto indeling gemaakt! Deze verschijnt een paar dagen voor vertrek op de site.
Check deze zorgvuldig! Zijn er vragen/ opmerkingen graag melden bij Annette Molenaar.
Terugreis
Zondag om 15.00 uur terug naar Koog aan de Zaan. En zullen daar rond 16.00 uur arriveren.

Adres van het kampterrein:
Lage Bergweg 10
7361 GT Beekbergen
https://www.veluwe-groepskampeercentrum.nl/verblijfsregels/
Wij hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd over het kamp 2018.
Zelf hebben wij er onwijs veel zin in!!
Als er vragen zijn, stel deze gerust!
Groetjes,
Cynthia Visser
Sanne Pasma
Annette Molenaar

cynthiavisser370@hotmail.com
sannepasma@hotmail.com
annettemolenaar@hotmail.com

06-.22967877
06-48624218
06-21688058

