VERTREKBRIEF GYMNOVAKAMP 2019
14-15-16 juni 2019 – Groepsaccommodatie ‘t Kraanven

s.

BETALING

GEGEVENS GROEPSACCOMMODATIE

Mocht u het kamp nog niet hebben
betaald, dan verzoeken wij u om het
bedrag van €68,50 vóór 1 juni te
voldoen.
Assistent-trainers betalen €31,00.

Het kamp vindt plaats in Loon op Zand, hier zullen wij in
groepsaccommodatie ’t Kraanven verblijven.
Adres: Kraanven 25, 5175 PE Loon op Zand
Tel: 0416 – 36 14 79 / 06 – 23 26 99 26
Website: www.Kraanven.nl

Gelieve het totaalbedrag te voldoen
op de rekening van
Gymnova Gymnastiek:
NL31 INGB 0001 8263 60
o.v.v. Voor + Achternaam deelnemer.

VERTREK- EN AANKOMSTTIJDEN

CONTACT TIJDENS KAMP
Gedurende het gehele kamp kunt u
met eventuele dringende vragen of in
noodgevallen contact opnemen met:
Wouter Lorinser (06 19 20 04 95) of
Marion van Zweeden (06 15 16 84 54)
Verder zullen wij tijdens het kamp
updates plaatsen op onze Instagramen Facebookpagina.
De gemaakte foto’s en video’s zullen
later op de website worden geplaatst.

VRAGEN?

Vrijdag 14 juni:
17:00 uur: Verzamelen op de parkeerplaats bij zwembad
De Fluit (Fluitpolderplein 1, 2262 ED Leidschendam).
17:15 uur: Inladen bus + afscheid nemen.
17:30 uur: Vertrek bus richting Loon op Zand.

Het is de bedoeling dat uw kind vrijdagmiddag al heeft
avond gegeten.
Zondag 16 juni:
15:00 uur: Vertrek bus richting Leidschendam
16:30 uur: Aankomst Fluitpolderplein 1 te Leidschendam.
Voor de terugreis zal er een gezamenlijke Whatsappgroep
zijn waarin de live locatie van de bus gedeeld wordt.
De toegangslink tot deze groep zal voor het kamp via de
mail worden verzonden aan u.

THEMA: PIRATEN

U kunt altijd contact opnemen met
Wouter Lorinser via:
Wouter@gymnovagym.nl

WOUTER@GYMNOVAGYM.NL

DE BUS ZAL NIET WACHTEN OP EVENTUELE LAATKOMERS!

Het kamp zal in het teken staan van piraten. Mocht je qua
kleding of accessoires iets moois hebben, neem het mee!

GYMNOVAGYM.NL

FACEBOOK.COM/
GYMNOVAGYM

INSTAGRAM.COM/
GYMNOVAGYMNASTIEK

BAGAGELIJST GYMNOVAKAMP 2019:
Kleur de bolletjes in als je het hebt ingepakt, zo vergeet je niets mee te nemen! ☺
o Kussen met kussensloop
o Hoeslaken
o Slaapzak/dekbed
o Truien
o T-shirts
o Lange broeken
Let op: kleren kunnen altijd vies worden of kapot gaan!
o Korte broeken
o Jas
o Ondergoed
o Sokken
o Zwemkleding
o Handdoek
o Pyjama
o Slippers
o Waterdicht regenpak
o Waterdichte schoenen
o Extra paar schoenen
o Zaklamp
o Toiletartikelen:
o Kam/borstel
o Tandenborstel en tandpasta
o Douchegel en shampoo
o Zonnebrand en aftersun
o Plastic tassen voor vuile was en vieze schoenen e.d.
o Pet en zonnebril
o Rugzak, welke goed op de rug gedragen kan worden en voldoende plek heeft voor eten/drinken.
o Theedoek voorzien van de naam van uw kind!
o Stevig flesje drinken die de rest van het kamp gevuld kan worden (voorzien van naam)
o Piraten themakleren
o Eventuele medicijnen*
*: Medicijnen voorzien van een sticker met de naam van uw zoon/dochter en graag bij het begin van het
kamp bij de leiding inleveren.
Handig om alles dat meekomt op het kamp te voorzien van naam, dit voorkomt teleurstelling bij
zoekgeraakte spullen van de kinderen.
Let bij het inpakken van de tas van uw zoon of dochter op de weersverwachtingen:
- Bij slechte weersvoorspellingen, zullen wij alsnog naar buiten gaan voor het kampprogramma,
zorg dan voor voldoende waterdichte kleding, waterdichte schoenen, truien en ook wat extra
sokken en plastic tasjes voor natte spullen.
- Bij goede weersvoorspellingen is zwemkleding, een petje, een handdoek, korte broeken,
sandalen, zonnebrand en aftersun echt een vereiste.
Het gehele team kijkt al uit naar het kamp, alle voorbereidingen zijn getroffen, de gehele planning is rond
en wij kunnen niet wachten om er weer een onvergetelijk weekeinde van te maken met jullie!
Vriendelijke groeten en graag tot gauw namens de gehele kampcommissie,
Nadia en Eline van Renswou, Femke van Haaster, Wies Visser en Wouter Lorinser

