Jeugdkamp 2022, RKSV Bornerbroek
Hoi kampganger!
Jij hebt je opgegeven voor het jeugdkamp! Leuk! Wij zijn inmiddels klaar voor de start en het belooft weer
een geweldig kamp te worden. Hieronder lezen jullie alle benodigde informatie voor een weekend lang
plezier en gezelligheid.
Vervoer van en naar de kampeerboerderij
Voor dit jaar vragen wij aan de ouders/verzorgers om jullie te laten brengen op vrijdag 17 juni om 17.00 uur
bij kampeerboerderij De Langenberg in Rijssen. We sluiten het weekend af op zondagmiddag 19 juni bij de
kampeerboerderij waarna jullie om 14.30 uur worden opgehaald door een van jullie ouders/verzorgers.
Adres
Kampeerboerderij De Langenberg
Enterveenweg 10
7461 PB Rijssen
Benodigdheden
Hieronder lees je alle benodigdheden voor het kamp. Let op: ieder jaar blijft er veel kleding en bestek
zonder naam liggen en het is voor ons dan niet meer te achterhalen wat van wie is. Zorg ervoor dat jouw
naam op je kleding en bestek staat om te voorkomen dat je spullen kwijtraken.
Wat neem je mee:
● Slaapzak of dekbed
● Kussen
● Hoeslaken
● Toiletartikelen
● Handdoeken
● Ondergoed
● Sokken
● Sportkleding
● Warme kleding voor ’s avonds
● Jas
● Zwemkleding en badlaken
● Regenkleding
● Laarzen
● Bestek (bord, drinkbeker, mes, vork, lepel)
● Leuke kleren voor de Bonte Avond in het thema ‘Disney’!
Medicijnen of een allergie?
Gebruik je medicijnen of heb je een allergie waar wij rekening mee moeten houden? Geef dit dan aan ons
door bij aan komt op de kampeerboerderij of bel ons van tevoren even.
Drinken & snoep
Wij zorgen ervoor dat je tijdens het kamp voldoende drinken en lekkers krijgt. Dit hoef je dus zelf niet mee
te nemen. Soms nemen kinderen ‘energy drink’ mee. Dit nemen wij in beslag en krijg je zondags, aan het
einde van het kamp terug. Er zit cafeïne in deze drankjes, wat schadelijk kan zijn voor je gezondheid.
Daarom willen wij niet dat je dit meeneemt op jeugdkamp.
Mobiele telefoon
Neem je je mobieltje mee op kamp? Dan nemen wij deze ook in. Je krijgt je mobieltje zondags, aan het
einde van het kamp, weer terug. Je kunt je telefoon dus beter thuislaten. Het hele weekend zit bomvol
activiteiten, waardoor je geen mobieltje nodig hebt. Jouw ouders kunnen ons bellen als dat nodig is en ook
kan jij naar huis bellen in geval van nood.
Vragen? Vragen!
Heb jij of hebben je ouders nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Wij hebben er zin in, hopelijk jij ook!
Groetjes,
Namens de leiding van het jeugdkamp,
Twan Brummer
(06 - 53 74 63 21)
Pim Koopman
(06 - 31 06 55 65)
Liset Veneklaas
(06 - 53 91 53 82)

