Informatiefolder DVO Jaspirantenkamp 6 t/m 8 juli 2018

DVO JAspirantenkamp
“sometimes you win, sometimes you lose but the JAspi olympic games are always going on”

De Eiken Stek Wekerom
6 t/m 8 juli 2018

HALLO VROLIJKE JASPI OLYMPIER!!!!
Wat leuk dat je meegaat met het JAspirantenkamp. Het belooft weer een gezellig
kamp te worden en dat kan ook niet anders met jou als deelnemer. Wij als leiding
hebben er weer hartstikke veel zin in om jullie een onvergetelijk kamp te bezorgen.
Hierbij ontvangen jullie de nodige informatie.

Aanwezig:
Je wordt verwacht op vrijdag 6 juli tussen 18.30 – 19.00 uur op de kamplocatie. Je zorgt
er zelf voor dat je gebracht (en gehaald) wordt. Zorg ervoor dat je thuis al hebt gegeten.

Het adres is:
Groepsaccommodatie
De Eiken Stek
Vijfsprongweg 9-11
6733 JH Wekerom
www.deeikenstek.nl

Telefonisch bereikbaar:
Ouders kunnen ons gedurende het weekend bereiken: Mariëlle van Amersfoort ( 0651536991), Bert Buitenhuis (06- 50621043), Martin Smit (06-11440895) en Marten

van den Brink (06-18900976)

Ophalen:
Je kunt worden opgehaald op zondag tussen 15.30 – 16.00 uur.
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Wat moet je meenemen:
Voor de nachten:
-

Hoeslaken, Slaapzak en Kussen met sloop

Kleding:
-

Kleding voor warm/koud en nat weer. Houd de weersvoorspellingen in de gaten en
stem daar zoveel mogelijk je kleding op af. Neem voor koude nachten in het bos
ook genoeg warme kleding en stevige schoenen mee.

-

Thema kleding: o.a. donkere kleding voor in het bos en een wit t-shirt dat naar de
knoppen mag.

-

Sportkleding

-

Sportkleding die vies mag worden

-

Bikini / Zwemshort (= optie hoeft niet)

-

Iets grappigs wat een echte Olympiër ook mee zouden nemen

Overig:
-

Theedoek

Wat zou je nog meer mee kunnen nemen:
-

Zaklamp

-

Zonnebrand crème

-

Spellen/Kaarten/Stripboeken/Bal, Tafeltennis badjes / balletjes o.i.d.

Advies bagage:
Neem geen dure spullen mee. Wij adviseren om je tas te labelen en ook je naam te
zetten op andere spullen die je meeneemt. De leiding van het kamp is niet aansprakelijk
voor zoekraken of beschadiging van kleding of waardevolle spullen. We zijn hiervoor niet
verzekerd.

Reisverzekering / Aansprakelijkheidsverzekering:
Omdat

heel

veel

mensen

aansprakelijkheidsverzekering

zelf

al

een

doorlopende

reisverzekering

en

hebben, wordt er geen gezamenlijke verzekering

afgesloten. Deelnemers zijn dus zelf verantwoordelijk voor de evt. door hen veroorzaakte
schade.
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Afspraken en regels tijdens het kamp:
Om het kamp voor iedereen gezellig te houden, hebben wij een aantal basisregels
opgesteld. Dit is in het belang van iedereen.

1)

I.v.m. de brandveiligheid en ieders gezondheid mag er alleen buiten (mits toestemming van je
ouders) op een vaste plek gerookt worden.

2)

Je neemt geen alcoholische dranken mee naar het kamp toe

3)

We hebben respect voor elkaars privacy. Daarom hebben we onder andere gekozen voor aparte
slaapplaatsen

4)

Na 23.30 is het rustig op het buitenterrein.

5)

Het terrein van de Eiken Stek wordt niet zonder toestemming van de leiding verlaten

6)

We verwachten dat je op tijd aanwezig bent bij alle maaltijden en de start van de activiteiten.

Nog vragen of opmerkingen:
Als jij of jouw ouders nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact
op met 1 van de begeleiders of mail naar marten_vdbrink@hotmail.com

De kampcommissie, wie zijn wij:
-

Kampleiding:
Mariëlle van Amersfoort (06-51536991), Bert Buitenhuis (06- 50621043),
Martin Smit (06-11440895) en Marten van den Brink (06-18900976)
-

Keukengroep:
Erik Jager, Eric Jansen, Hans Teunissen

-

Activiteitengroep:
Marleen Jager, Niels Jansen, Bart van Roekel, Sjoerd de Vos, Benjamin
Verhoef, Thijs de Nooij, Anouk v.d. Peppel, Inge Danen, Chris van Haren,
Elke Utens, Menno van der Neut en Nic Egberts.

Tot 6 juli!!!

