
 
 

 
Rotterdam, 9 april 2016 

 
Betreft: Zomerkamp Tuig 2016 
 
Beste Tuig en ouders, 
 
De hitte is weer ondragelijk geworden en de lammetjes staan weer in de wei enzo. Lang verhaal kort; 
we gaan dus binnenkort op zomerkamp JAAAAAA JEEEJ WOEHOEW YESYES NICE EINDELIJK WINWIN.  

 
Zomerkamp 
Met zomerkamp gaan we dit jaar naar Friesland toe met de Stelmar!  
Wij blijven daar niet lang want we gaan namelijk een mooie tocht richting Muiden/Amsterdam 
maken waar wij de Junioren en de Stelmar weer tegenkomen. 
Denk alvast na over verschillende dorpjes waar je misschien naartoe zou willen gaan. 
 

Tijden en programma 
We verzamelen zaterdag 9 juli om 8.00 uur op de Stelmar aan het Boerengat. Om 8.30 uur worden 
de trossen los gegooid en vertrekken we richting Friesland. De bedoeling is dat we de eerste avond 
voor anker gaan bij Muiden. Op zondag varen we verder naar Friesland. Vanaf daar gaan wij ons 
eigen programma in werking zetten. 
We verwachten op zaterdag 23 juli rond 17.00 terug te zijn bij het clubgebouw van Stella Maris aan 
de Kralingse Plas. Nadat de boten zijn schoongemaakt en alles is opgeruimd, sluiten we het kamp om 
18.00 af. In verband met het weer, de stroming en de sluizen kunnen wij niet 100% garanderen dat 
we om 17.00 terug zijn. Wij houden u via de website en Facebook op de hoogte. 
 

Kosten 
De kosten voor het zomerkamp bedragen €220,-. Op het kampformulier kunt u aangeven of u deze 
kosten per automatische incasso wilt betalen, of zelf over wilt maken. 
 

Zakgeld 
Tijdens het zomerkamp kan het Tuig zakgeld meenemen, meestal in de vorm van hun pinpas.  
We stellen een bedrag voor van €30. Er gaat ongetwijfeld meer mee. 
 

Staf 
De stafleden die mee gaan zijn Duncan 0626286980 en Melvin 0648903259 
Voor de Junioren zijn Kevin en Channel beschikbaar. Chiel, Hans en Ronald mee gaan als bemanning 
voor het varen van de Stelmar.  

 
Bereikbaarheid 
Tijdens het kamp zijn Duncan en Melvin telefonisch beschikbaar mits de batterij het toelaat. 
Uiteraard zullen we af en toe een update op facebook plaatsen 
https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam   
Ook kunt u de actuele positie van de StelmarII tijdens het kamp volgen via 
https://www.marinetraffic.com  

  

https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam
https://www.marinetraffic.com/


 
 
 
 
Paklijst -> Tas zo compact mogelijk houden aub.  

Slaapzak 
Matje (geen luchtbed!) 
Pyjama 
Warme kleding 
Slippers 
2 paar goede schoenen (geen laarzen) 
Zwemkleding 
Reservekleding 
Regenpak 
Bord, mok en bestek 
Pet/Hoed 

Theedoek, die niet terug hoeft 
Identiteitsbewijs of kopie daarvan 
Toiletartikelen 
Handdoeken 
Zaklamp 
Spelletjes, leesboek 
Medicijnen, indien nodig (a.u.b. op het 
kampformulier aangeven) 
Vuilniszak(ken) voor de vuile was 
Klein radiootje is prima 
Zonnebril 
Zonnebrand 

  

 
Wij vragen u vriendelijk het kampformulier uiterlijk 25 juni in te leveren, ook als je niet mee gaat.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jullie begeleiding 
Duncan en Melvin 
  



Kampformulier Zomerkamp Tuig 2016 

 
 
Naam jeugdlid:  ________________________________________ 
 
 
Zomerkamp 
 
O Ja, mijn zoon/dochter gaat mee op Zomerkamp! 
O Nee, mijn zoon/dochter gaat niet mee op Zomerkamp. 
 
Betaling Zomerkamp: 
 
O Ik betaal het kampgeld (€220,-)per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 25 juni 
afgeschreven. 

O Ik maak het kampgeld (€220,-) zelf vóór 25 juni 2016 over naar NL16INGB0004226022 
t.n.v. Stella Maris o.v.v. “Zomerkamp Tuig” + naam jeugdlid. 
 
 
Bijzonderheden (medicijnen, allergieën, dieet, vegetarisch, enz.) 
 

 

 
 

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. 
 
Datum: ____________________  Plaats: _______________________ 
 
Handtekening ouder/voogd: 
 
 
____________________________________ 

 


