
 

 

 

Betreft: Voorjaarskamp 20 t/m 23 februari 2016 
Rotterdam, 13 januari 2012 

Beste ouders, 
Het nieuwe jaar is weer begonnen, het onderhoud ik volle gang. Dat betekent dat het volgende kamp 
er weer aan komt! Het voorjaarskamp vindt dit jaar plaats van zaterdag 20 tot en met dinsdag 23 
februari. Dit jaar gaan we naar het prachtige Soerendonk in Noord-Brabant, vlak bij de Belgische 
grens, ongeveer 1,5 uur rijden van Rotterdam. We verblijven in het mooie clubhuis van scouting 
Kizito, midden in de natuur. Het is een groepskamp voor alle jeugdleden, dus voor de Dolfijnen, 
Junioren en het Tuig. Het gezamenlijke karakter en het altijd weer leuke en spannende programma 
maakt het voorjaarskamp een van de absolute hoogtepunten van het jaar, en we hopen dus ook dat 
iedereen mee gaat. 
 
Tijd van aankomst en vertrek. 
We verzamelen op zaterdag 20 februari om 12.30 uur ’s middags op Stella, vanaf daar vertrekken we 
rond 13.00 uur richting Soerendonk. Zorg dus dat je op tijd bent! Op dinsdag 23 februari zijn we 
rond 16.00 uur weer terug op Stella (onder voorbehoud van files en andere vertragingen). 
 
Kosten. 
De kosten voor dit kamp bedragen € 60,-. Het kampgeld dient bij voorkeur per automatische incasso 
betaald te worden. Als u dit niet wilt, kunt u dat op het strookje aangeven. 
 
Vervoer. 
We gaan met auto’s van en naar Soerendonk. Ook dit jaar willen wij een beroep op de ouders doen 
om te rijden. Als u bereid bent te rijden, vul dit dan op het strookje in. Uiterlijk een week voor het 
kamp hoort u of we van uw hulp gebruik willen maken. 
 
Wat mee te nemen: 
- Slaapzak      - Bord, mok en bestek 
- Matje       - Theedoek, die niet terug hoeft 
- Kussen      - Evt. zaklamp 
- Warme jas      - Evt. spelletjes, boekjes 
- Muts       - Zwemkleding 
- Handschoenen     - (Zwem)handdoek 
- Regenpak      - Kleine rugtas 
- Voldoende (warme) kleding en ondergoed  - Indien nodig, medicijnen 
- 2 paar schoenen (slippers zijn geen reserveschoenen) - Lege vuilniszak voor de vuile was 
- Slippers of pantoffels voor binnen   - ID-kaart of evt. kopie (vanaf 14 jaar) 
- Toiletartikelen      - Geen telefoon(s), oortjes/koptelefoon 
- Handdoek      tablets, iPods, spelcomputers, enz. 
 
Diëten en medicijngebruik 
Graag worden wij ingelicht over eventueel medicijngebruik of andere bijzonderheden 
(diëten, vegetarisch, allergieën, etc.) die van belang voor het kind en ons kunnen zijn; geef 
dit dus altijd aan op het strookje! Kunt u bij medicijnen een bijsluiter bijvoegen? 
 
Hebt u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Staf, op zaterdag de hele dag 
te bereiken op Stella (010 4522114). In noodgevallen zijn Erik Michielsen (06-53936402) en 
Channel Graça (06-34095418) telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 22.00. 



 
Om zo snel mogelijk een beeld te krijgen met hoeveel kinderen we op kamp gaan verzoeken wij u het 
onderstaande strookje zo snel mogelijk, maar uiterlijk zaterdag 30 januari in te leveren, ook als uw 
kind niet mee gaat op kamp. 
 
Wij hebben er zin in! 
Met vriendelijke groet, 
De Staf. 
 

Kampformulier Voorjaarskamp 2016 

Naam: __________________________________________ 

O Natuurlijk ga ik mee op Voorjaarskamp! 

O Helaas ga ik niet mee op Voorjaarskamp, omdat __________________________________ . 

Betaling van het kampgeld (€ 60,-): 

O Per automatische incasso1. Het kampgeld wordt rond 14 februari afgeschreven. 

O We maken het kampgeld voor 14 februari zelf over op rekening NL16INGB0004226022, t.n.v. 

Stella Maris inz. watergr/scouting. 

Vervoer: 

0 Wij kunnen rijden zaterdag 20-02-2016 van Rotterdam naar Soerendonk (Noord-Brabant) 

0 Wij kunnen rijden op dinsdag 23-02-2016 van Soerendonk naar Rotterdam 

0  Wij kunnen niet rijden 

Wij hebben _____ plekken beschikbaar (exclusief bestuurder). 

Bijzonderheden / vegetarisch / allergieën / diëten: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Datum:   ________________________ 

 

Handtekening ouder: ________________________ 

                                                           
1 Alleen mogelijk als u de contributie ook per automatische incasso betaalt. 


