Rozenburg, 6 februari 2013
Aan de jeugdleden van Vovero en hun ouders/verzorgers,
”Wat een feest was dat vorig jaar… 20 jaar kamp. Vrijdag begonnen we met taart en via allerlei spellen, zoals
bingo, het zwembad en de patat was daar op zondag alweer veel te snel het einde van het kamp. En nu zou ik
willen dat het niet nog 1000 en 2 nachten duurt tot het volgende kamp. Misschien gaat het sneller als ik me
weer aanmeld. Denk jij dat ook? Geef je dan zo snel mogelijk op en voorkom dat we je moeten melden dat we
vol zitten!“
Ditmaal vindt het kamp plaats op 30 augustus 2013 t/m 1 september 2013. Ook dit jaar geldt
dat de plaats van bestemming voorlopig nog geheim blijft. (ouders krijgen adres t.z.t.)
De kosten van dit weekend zijn € 35,00. Dit bedrag moet contant betaald worden tegelijkertijd
met het inleveren van onderstaand strookje. (betalen in termijnen is in overleg ook mogelijk).
Het inleveren van het strookje met geld kan tot en met donderdag 25 april 2013 (maar liever zo
snel mogelijk) bij één van de onderstaande kampleidingleden. Ook zijn een aantal van de
kampleidingleden bereikbaar voor eventuele vragen. (z.o.z)
Voor het vervoer naar het kamp, vragen wij om de medewerking van de ouders. Kunt u rijden, geeft
u zich dan op via onderstaand strookje. Het kamphuis ligt op ongeveer 130 km van Rozenburg.
Verdere informatie voor de kampdeelnemers volgt na de uiterste inleverdatum via de email!

Ja, ik………………………………………………………(naam invullen) wil mee op jeugdkamp.
Mijn emailadres is ………………………………………………………………………………….
Mijn ouders zijn tijdens het kampweekend te bereiken op telefoonnummer……………………………………………
Wij zijn verzekerd voor ziektekosten bij…………………………………………………………………(maatschappij) met
nummer……………………………………………….
[]
[]
[]

Mijn vader/moeder wil ons wegbrengen
Mijn vader/moeder wil ons ophalen
Er kunnen…………aantal personen in onze auto (-/- bestuurder)

[]

Ik heb wel een/geen* zwemdiploma

[]
[]

Ik gebruik medicijnen (bijv. voor wagenziekte)
Mijn medicijnen moeten onder beheer van de kampleiding zijn (in dit geval neemt iemand van
de leiding contact op met de ouders) bij medicijnen tegen wagenziekte is dit meer dan
handig!
Ik volg een dieet (bijv. vegetarisch) nl…………………………………………………………………………………………………
Andere dingen dan bovenstaande……………………………………………………………………………………………………………

[]
[]

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Heb je ideeen voor het kamp mail ze dan naar: jeugdkamp@vovero.nl
En volg ons ook op twitter: @VoveroJeugdkamp
Z.O.Z.

“Pak in die tas...”
Een kamp vergt voorbereiding, de leiding is hiermee nu al gestart, jij ook? Denk dan in ieder geval
aan het inpakken van je tas met...
• slaapzak (+kussen), luchtbed
• bord, bestek en beker
• warme vrijetijdskleding (truien, broeken, sokken enz) Het kan erg koud en/of nat zijn dus pak
voldoende in!!!!
• goede schoenen en een reserve paar!!
• nachtkleding
• zwemkleding
• regenkleding
• handdoeken
• theedoek (corvee hoort er ook bij)
• toiletspullen
• zaklamp (+ reserve batterijen)
• leuk/eng verhalenboek
• spelletjes

Wat neem je niet mee?
• alcohol
• (teveel) geld
• lucifers/aanstekers
• mp3/muziekinstallatie etc.
• mobiele telefoon
*Waardevolle spullen neem je mee voor eigen risico dus doe maar niet
Wij hopen dat jullie voldoende informatie hebben gevonden in deze brief. Mochten er toch vragen
zijn, dan kan je contact opnemen met de onderstaande personen.
Madelon Spee
madelonspee@zonnet.nl of telnr. 232287

Marijke Blasman (vervoer)
m.blasman@chello.nl of telnr. 213635

Je strookje en geld kan je inleveren bij:

Milon van Seventer en/of Tycho Bavelaar
Donderdagavond aanwezig in de sporthal

Marijanne Pranger
Laan van nieuw Blankenburg 76

Liever niet inleveren bij anderen dan boven genoemden ivm nauwkeurigheid administratie.

Tot ziens op jeugdkamp 2013,
de Vovero jeugdkampcommissie,
Johan, Leonie, Maartje, Madelon, Marijanne, Marijke, Milon, Moniek, Michael, Niek, Rene en Tycho

Z.O.Z.

