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Mocht het zo zijn dat uw kind onverhoopt
contact opneemt met het thuisfront,

stellen wij het op prijs dat dit eerst word
besproken met de leiding die bereikbaar

is het gehele weekend. 
 
 

Gebruikt uw kind medicatie? 
Dit graag doorgeven aan 

Lotte Spoeltman (06-38483728) 
 
 

Ter info voor de ouders,
 

Na vertrek van alle kinderen krijgt u van
de organisatoren het adres van de

kamplocatie en de telefoonnummers van
de leiding die tijdens het kamp

bereikbaar zijn. Mochten u nog andere
vragen hebben kunt u deze altijd richten
tot de lesgevers (kamporganisatoren). 

 
Het meenemen van Energy-drinks is niet

wenselijk. Indien u uw kind ook snoep
meegeeft doe dit dan met mate. 

Ook is het verzoek om geen kostbare
bezittingen mee te geven. 

 

 

Hallo jongens en meisjes, 
 

Het is eindelijk weer zover, we gaan op kamp! 
Waar we dit jaar naartoe gaan blijft nog even een verrassing. Maar we kunnen al wel

vertellen dat we op 14 april om 17:30 uur verzamelen bij Providentia.
Vanuit daar vertrekken we allemaal op de fiets rond 18:00 uur naar de kamplocatie. 
Daarbij is het noodzakelijk dat je een reflecterend hesje draagt i.v.m. de veiligheid en

dat je fiets is voorzien van verlichting.
 

Op zondag 16 april verwachten we weer rond 12:00 uur terug te zijn bij Providentia 

De kosten voor het kamp zijn €15,- per persoon, deze zijn
te betalen door de QR-code te scannen. 

 

Graag bij het kopje "Berichtje toevoegen?" de naam van uw
kind(eren) invullen. 

 

LET OP! Is uw kind aanwezig geweest tijdens de
korpsfeestavond (8 oktober 2022) dan bedraagt het

kampgeld €20,-
 

Opgeven kan tot en met 14 maart!https://is.gd/4wyug4

https://is.gd/4wyug4
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Een avond waar je bij wilt zijn!!!

Er is ook dit jaar weer een bonte avond!!!
Bereid je act voor en presenteer deze tijdens de

bonteavond. 
 


