Informatie clubkamp 2021
Beste ouders of verzorgers,
Deze brief is bestemd voor iedereen op de jeugdclubs (die op de basisschool en middelbare
school zitten). We zetten graag het een en ander voor u op een rijtje.
Locatie:

Kampeerboerderij Wagenvoort
www.kampeerboerderijwagenvoort.nl
Adres:
Dennendijk 12
7231 RD. Warnsveld
Telefoon: 0575-551378
E-mail:

kampeerboerderijolthof@gmail.com
Kamp periode:
wo. 20 Oktober t/m vr. 22 Oktober
Verzamelen voor vertrek: woensdag 10:00 bij het verenigingsgebouw
Terugkomst in Otterlo:
vrijdag om 15:30 bij het verenigingsgebouw

We gaan dit jaar met de auto, er hoeven geen fietsen mee. Heeft u de mogelijkheid om
mee te helpen bij het heen en/of weer te rijden? Dat zouden we op prijs stellen. Zou u dit
dan willen aangeven, inclusief hoeveel plekken u in de auto heeft.
Handig om in te pakken:
•
•
•
•
•

Kussensloop en hoeslaken (verplicht) + slaapzak of eigen dekbed
Theedoek
Zaklamp
Zwemkleding (graag in een apart tas)
Eventueel een leuk gezelschap spelletje dat uw kind graag speelt

Kinderen mogen ook eventueel iets zakgeld mee op kamp. Na het spelen van een spel in
het nabijgelegen dorp of bij het zwemmen is hier namelijk gelegenheid voor. We willen daar
wel een richtlijn voor afgeven van maximaal € 10,Medicijnen of andere belangrijke informatie
Als uw kind medicijnen gebruikt of een dieet heeft, of iets anders is wat voor de leiding
van belang is om te weten, dan horen we dit graag.
Kosten: vergeet niet uw betaling; De kosten van dit kamp bedragen voor het eerste kind uit het
gezin € 47,50 en voor de overige kinderen uit het gezin € 37,50. Deze bedragen mogen
overgemaakt worden op bankrekening IBAN: NL28.RABO.03685.34.561 t.n.v. “Jeugdvereniging
Otterlo” o.v.v. de naam/namen van uw kind(eren)
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben voor of tijdens het kamp, dan kunt u hiervoor contact
opnemen met: René Heij - jeugdwerk@hervormdotterlo.nl - tel: 06-23876486
We hebben er al veel zin in en hopen zo met elkaar
op een geslaagd en leuk clubkamp,

Met hartelijke groeten van de clubleiding.

