
 

 
 
Beste ouders/ verzorgers van………………………………………….. 
 
 
Betreft zomerkamp 2014: 
 
Het zomerkamp komt eraan. Zoals wij al eerder hadden vermeld, vindt het kamp dit jaar 
een week later plaats. Wij zullen van 26 juli tot 2 augustus een leuke week in Yerseke 
beleven. In deze brief vindt u informatie over deze week. Verder vindt u achterin een 
bijlage die u moet invullen en laten terug geven aan de staf.   
 
Kampbezetting: 
 
Hester Martina  Floor Michielsen 
Jessica Fiering  Erik Michielsen 
Kevin Esajas   Ashley Elias 
 
Kosten: 
 
De kosten voor het Zomerkamp bedragen dit jaar € 120,- 
Dit bedrag dient uiterlijk 28 juni overgemaakt te zijn op rekeningnummer 4226022 t.n.v. 
Stella Maris, o.v.v. Zomerkamp Dolfijnen en de naam van uw kind. 
 
 
Vertrek en aankomst: 
 
We verzamelen op zaterdag 26 juli om 14.00 uur op Stella Maris en na een kop koffie 
zullen we de auto-indeling bekend maken, de auto’s inladen en vertrekken richting 
Yerseke. We zullen dan ongeveer om 16.00 uur arriveren op locatie.  
Op zaterdag 2 augustus vertrekken we om 13.30 uur vanuit Yerseke en zullen we 
rond 15.00 uur uur terug zijn op Stella Maris.  
Ook dit jaar doen we een beroep op de ouders/ verzorgers om te rijden. 

 
Adresgegevens: 

Ridder Boudewijngroep 

Burenpolderweg 30B 

4401 KX Yerseke 



 

 
 
 
Zakgeld: 
 
De Dolfijnen mogen € 10.- aan zakgeld meenemen. Dit geld kunnen ze gebruiken om 
bijvoorbeeld een ijsje te kopen o.i.d. als we naar een stadje gaan.  
Het zakgeld in een envelopje met naam overhandigen aan Hester voor vertrek.  
Wij zullen een kampbank bijhouden, om te voorkomen dat het geld kwijtraakt. 
 
 
Diëten/vegetarisch/medicijnen: 
 
Wilt u ons via het bijgevoegde opgavenformulier inlichten over eventueel 
medicijngebruik en andere bijzonderheden (diëten, vegetarisch, etc.), die van belang 
voor ons en het kind kan zijn? Wij verzoeken u evt. medicijnen altijd in de originele 
verpakking en met bijsluiter mee te geven. 
 
 
Noodgevallen 
 
In noodgevallen zijn wij tijdens het kamp te bereiken onder nummer  
Hester  0618563588 
Jessica 0614886616 
Erik  0653936402 
Bij geen gehoor kunt u een voicemail achterlaten. 
 
 
Paklijst  
 
Let op paklijst gebaseerd op zomers weer. 
 
Matje    Slaapzak    
Kussen 
Extra paar schoenen  Slippers, pet, zonnebril 
Waterschoenen  Jas 
Goed regenpak  Zaklamp 
Medicijnen indien nodig Toiletspullen (zonnebrand) 
Onderbroek    Sokken  
Lange broek    Warme trui  
Pyjama    T-shirt  
Zwemkleding   Handdoek 1 x 
Badhanddoek 1 x  Theedoek 1 x 
Iets te lezen Donald Duck o.i.d. 
Vuilniszak 1 x (voor vuile kleding) 
Bord Mok Bestek 
 
Niet meenemen: 
 

 Mobiele telefoon 

 iPod, PSP, DS, mp3/4 spelers e.d. 



 

 
 
 
 
Mijn zoon/dochter gaat: 
 
O  natuurlijk mee op Zomerkamp 2014! Ik maak het kampgeld à € 120,- uiterlijk 28 

juni over op Giro 4226022 t.n.v. Stella Maris o.v.v. Zomerkamp Dolfijnen en de 
naam van mijn kind.(Geen contante betalingen mogelijk niet betaald = niet mee !) 

 
O natuurlijk mee op Zomerkamp 2014! Graag via automatisch incasso. Ik heb een 

doorlopende machtiging voor betaling van de contributie of geef die alsnog af 
(informatie bij de penningmeester) 

 
O  helaas niet mee op Zomerkamp, omdat ………………………………………………. 
 
 
Gegevens deelnemer: 
 

Naam……………………………………………………………………………………. 
Adres ……………………………………………………………………………………. 
Mob. nrs. ouders:………………………………………………………………………… 
Evt. vakantieadres………………………………………………………………………. 
Adres en telefoonnummer………………………………………………………………. 
familie (anders dan ouders):……………………………………………………………. 
Geboortedatum:………………………………………………………………………….. 
Verzekeringsmaatschappij. + nummer:……………………………………………… 
Naam + tel.nr. huisarts………………………………………………………………….. 
Evt. medicijnen:………………………………………………………………………….. 
Evt. allergieën:……………………………………………………………………………. 
Evt.diëten/vegetarisch:………………………………………………………………….. 
Bijzonderheden…………………………………………………………………………. 
 
In geval van nood, zulks ter beoordeling van een arts, geef ik toestemming mijn 
zoon/dochter te laten opnemen en behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn 
voorkennis, indien het niet mogelijk bleek tijdig contact op te nemen. 
 
Plaats + datum: …………………………………………………………………………………… 
Handtekening 
ouder/verzorger:………………………………………………………………….. 
 
 
Ik kan wel  /  niet heen rijden op zaterdag 26 juli en kan ……… personen meenemen  
(exclusief bestuurder). 
 
Ik kan wel  / niet  terug rijden op zaterdag 2 augustus en kan ………… personen 
meenemen (exclusief  
bestuurder). 
 
Wij hopen dat alle Dolfijnen meegaan en hebben er ontzettend veel zin in ! 


