
 
Jeugdkamp Oostvoorne 2018 

                                                             Vrijdag 27 t/m zondag 29 april 
 

Aan de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen, 

 

Nu het kamp steeds dichterbij komt, willen wij u nog even informeren over een aantal 

zaken. 

Allereerst een lijst van dingen die de kinderen in ieder geval mee moeten nemen: 

* slaapzak, een (hoes) laken en een kussensloop. 

* zwemkleding, (bad) handdoek, plastic tas voor natte kleding en badslippers 

* extra sokken, ondergoed, dikke trui en regen jas 

* doucheschuim, shampoo, tandenborstel, tandpasta, kam/borstel en handdoek 

* zaklamp 

* voldoende kleding, t-shirts. U weet hoe het gaat op een (voetbal) kamp,  

geef vooral geen splinternieuwe of dure kleding mee; 

* voetbalschoenen, scheendekkers, voetbalkleding en sportschoenen. 

Als uw kind toevallig in het bezit is van een tafeltennisbatje dan mag hij of zij deze 

meenemen. (zet de naam van uw kind op het batje!) 

 

Wat de kinderen in ieder geval NIET mee mogen nemen: 

* mobiele telefoons, i-pods, mp3 spelers, spelcomputers, tablets of andere 

waardevolle spullen of apparatuur. 

* scherpe voorwerpen zoals een (zak) mes of schaar. 

* verzamelobjecten zoals voetbalplaatjes etc. 

* dure merkkleding. Als kinderen voetbalkleding van hun favoriete club dragen, zorg 

dan dat hun naam met watervaste stift in de kleding (bijv. in het label) staat. 

* het kamp is volledig verzorgd. Voor snoep, drinken, chips en dergelijke wordt 

gezorgd. Als uw kind iets extra’s wil kopen, geef hem of haar dan niet meer dan 

€ 12.50 zakgeld mee. 

* Als uw kind medicijnen gebruikt, geef deze dan op de ochtend van vertrek af aan 

de leider van uw kind. Graag in een gesloten verpakking met de naam, de juiste 

dosering en evt. beschrijving/uitleg erop. 

* Het contactpersoon voor de achterblijvers is  Colinda Paauw 06-51668364 .  

Zij kan zo nodig contact leggen met de leiding. Wij verzoeken u om niet zelf 

contact op te nemen met het kamp. 

 

Wij vertrekken op vrijdag 27 april a.s. stipt om 10.00 uur.  

Wij verzoeken u om 9.15 uur aanwezig te zijn in het clubgebouw van S.V. Loosduinen, 

open vanaf 08.45 uur. De bus arriveert meestal op de grote parkeerplaats. U kunt de 

tassen, dan vanuit de auto voor de bus neerzetten. Houdt dit even goed in de gaten!! 

Naar verwachting keren wij op zondag 29 april rond 17.00 uur weer terug op Sportpark 
Madestein. Houdt de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de aankomsttijd 

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Raymond Krens  

via emailadres r.krens@ziggo.nl of telefoonnummer 06-42086879. (bij voorkeur 

na 17.00 uur) 

* Houdt ook nauwlettend de website van SV Loosduinen in de gaten. Ook tijdens het 

kamp zult u regelmatig op de hoogte gehouden worden van de avonturen van uw kind in 
Oostvoorne.  
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