
 
 

 
 
 
 
 
Betreft: Zomerkamp 2015 Junioren en Tuig 

Rotterdam, 20 juni 2015 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De zomerse avonden worden steeds langer en de temperaturen stijgen. Op Stella Maris zijn we 
bezig met CWO-zeilen ter voorbereiding van het zomerkamp. De technische commissie van de 
Stelmar II is de afgelopen tijd hard bezig geweest om motor te repareren en met succes!  
 
Afgelopen zondag hebben we met de Stelmar II proefgevaren en alles werkte naar behoren 
(filmpje staat op de Stella Maris Facebook). De plannen voor het Zomerkamp zijn wel enigszins 
gewijzigd. In verband met de afstand en de beschikbaarheid van onze technische mensen, 
hebben we besloten niet naar Friesland te gaan, maar naar Zeeland! Een kamp naar Zeeland met 
zijn prachtige zeilwater, pittoreske dorpjes én de meeste zonuren van Nederland is een lang 
gekoesterde wens van de groep, die we nu eindelijk in vervulling kunnen laten gaan. 
 
Vertrek en aankomst 
Het zomerkamp vindt dit jaar plaats van zaterdag 11 juli tot en met zaterdag 25 juli 2015.  
 
De Junioren en het Tuig worden op zaterdag 11 juli om 09.30 uur bij de Stelmar II verwacht aan 
het Boerengat (zie kaart). We varen om 10.00 uur weg richting Zeeland!! 
 
Op zaterdag 25 juli komen we met de Junioren en het Tuig rond 18.00 uur terug op het 
clubgebouw Stella Maris. Deze tijd is echter zeer variabel i.v.m. stroming, sluizen, bruggen etc. 
Mocht de aankomsttijd heel erg verschillen van 18.00 uur dan zullen wij u hierover tijdig 
informeren (telefonisch). Als we op Stella zijn aangekomen gaan de Junioren en het Tuig samen 
met de Staf de boten opruimen en schoonmaken. Wanneer alles klaar is zal het zomerkamp 
gezamenlijk worden afgesloten.  
 
Zakgeld 
We adviseren niet teveel zakgeld mee te nemen. Voor de Junioren stellen wij € 20,- als een 
maximum en voor het Tuig € 30,-. Het zakgeld kan, zoals ieder jaar, op de kampbank worden 
gezet zodat het niet kwijt kan raken. Wij raden iedereen aan dit te doen. Wilt u het geld in een 
portemonnee meegeven? 
 
  



Junioren en Tuig 
De Junioren blijven op het Veerse Meer en hebben daar hun kamp op de Stelmar II. Het Tuig gaat 
samen met hun begeleiding een trektocht van het Veerse Meer door Zeeland maken.  
 
Paklijst 
Slaapzak     2 theedoeken (die niet terug hoeven) 
Matje     Extra schoenen (evt. waterschoenen, géén laarzen) 
Kussen     Goed regenpak 
Toiletspullen (zonnebrand!)  Bord, mok en bestek 
Handdoeken     Zwemkleding 
Medicijnen, indien nodig   Reservekleding 
Ondergoed     Zaklamp      
Evt. boek, spelletjes   Subtiel klein radiootje  
2 lege vuilniszakken (om spullen waterdicht te verpakken) 
Identiteitsbewijs (evt. kopie) 
GEEN mobiele telefoon, iPod, iPad, PSP, Nintendo DS, mp3/4speler, Xbox, harde schijven etc. 
 
Bereikbaarheid 

Voor de Junioren zijn bereikbaar: 
Kevin  06 235 684 63 
Channel 06 340 954 18 

Voor het Tuig zijn bereikbaar: 
Duncan 06 262 869 80 
Melvin  06 489 032 59 

 
 
Wij hebben allemaal heel veel zin in het Zomerkamp! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Staf. 

 


