
 
 
 
 
 
 
Betreft: herfstkamp Tuig 2014 

Rotterdam, 8 oktober 2014 
  
Beste Tuig, ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe seizoen is alweer begonnen en over een paar weken is het alweer herfstvakantie. Het 
herfstkamp vindt dit jaar plaats van vrijdag 17 t/m maandag 20 oktober 2014. We hebben met zn alle 
besloten dat we dit kamp gaan houden op de Rottermeren (daar waar de grond zó droogs is). 
Ons grasveld is gesitueerd op 3 minuten lopen van het (één na) mooiste meer van Rotterdam in de 
gemeente Lansingerland. De voorzieningen zijn, zoals gebruikelijk, van een vijf sterren kwaliteit. 
Kortom, genoeg redenen voor een gezellig, fris en zelfstandig knalkamp met Melvin en Duncan. 
 
We verzamelen vrijdagavond 17 oktober om 18.00 bij de sluis, dan wordt verwacht van de Tuig dat ze 
al gegeten hebben. Om 19.15 uur vertrekken we met de sleep richting de Rottermeren. 
Maandagmiddag 20 oktober zijn we ongeveer 19.00 uur weer terug op Stella Maris en hopen we 
natuurlijk een fantastisch kamp beleefd te hebben.  
 
De kosten voor dit kamp bedragen €40,- per persoon. Wij verzoeken u onderstaand opgavestrookje, 
met incassoformulier zo snel mogelijk maar uiterlijk zaterdag 11 oktober in te leveren. Wilt u ook het 
strookje inleveren als u niet mee gaat. 
 
Tijdens het kamp zijn te bereiken   Melvin 0638154111 en Duncan 0626286980.  
 
Paklijst: 
Bord, mok en bestek    Indien nodig, medicijnen 
Slaapzak    Matje, geen luchtbed 
Regenpak    Toiletartikelen 
Handdoek    Kleding (warm) 
Goede schoenen en warme jas  Vuilniszak (voor vuile was)   
Zwemkleding    evt.: zaklamp, kussen, pyjama  
Iets waar je persoonlijk waarde aan hecht (knuffel, foto enz..) 
Boxen voor muziek prima, anders een radio oid 
Telfoons, mogen mee, maar alleen in de tent en op eigen risico.      
 
 
We hopen dat iedereen er nu al zin in heeft, wij in ieder geval wel, 
 
 
 
Jullie dream-stafbegeleiding-team, 
 
Duncan en Melvin 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Eenmalige machtiging / opgave betreffende Herfstkamp 2014 

Gegevens lid 

Naam:   ………………………………………………………………………………… 

Straat en nummer: …………………………………………………………………………………  

Postcode:  …………………………………………………………………………………   

Plaats:    ………………………………………………………………………………… 

(Mobiel)nummer: ………………………………………………………………………………… 

Bijzonderheden: ………………………………………………………………………………… 

Machtiging / ondertekening 

Ondergetekende verleent hierbij eenmalig toestemming aan Stella Maris om van zijn/haar hieronder 
genoemde bankrekening het kampgeld € 40,- over te schrijven naar het bankrekeningnummer 422 60 
22 t.n.v. Stella Maris. Afschrijving zal plaatsvinden in de maand voorafgaand aan het desbetreffende 
kamp.  

Bankrekeningnummer   ................................................................ 

Naam/adres rekeninghouder  ................................................................ 

     ................................................................ 

Datum en handtekening  ................................................................ 

 
0  ……………….Gaat helaas niet mee op kamp want……………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………. 
 
 
 


