Informatie betreft Servia Jeugdkamp 2018
Beste (ouders van) A-, B- en C-jeugd,
Zoals jullie al weten, gaan we dit jaar weer op kamp!! En wel op 31 augustus, 1 en 2 september.
Omdat het ons vorig jaar zo goed is bevallen hebben we weer gekozen voor dezelfde camping. (Zie
informatie over de camping onder het kopje locatie.)
Dit jaar hebben wij de aanmelding een geheel nieuwe draai gegeven. Jullie hebben als het goed is via
jullie kind(eren) een link gekregen om uw kind aan te melden voor het kamp. Hierin is ook de
automatische incasso verwerkt. Dit is weer dezelfde bijdrage als vorig jaar. Na het kamp wordt deze
automatische incasso geïnd.
Hieronder even een aantal praktische dingen.
Locatie:
We slapen op vakantiepark de Heijgraaf, De Heygraaff 9, Woudenberg. Je moet zelf een tent regelen
en opzetten. Let op: het is een vrij groot park en ons veld is achteraan. Auto’s mogen alleen tegen
betaling de camping op. Deze kaartjes worden los verkocht bij de receptie.
Programma:
Vorig jaar hebben wij voor het eerst ons thema aangepast aan het Nederlandse tv-programma “Wie
is de Mol”. Omdat zowel de jeugdspelers als de trainers zelf het erg enthousiast hebben ervaren,
hebben wij besloten om dit thema door te gaan zetten. Veel kunnen wij er nog niet over zeggen
maar voorbereiding is altijd handig😉
Vrijdag 31 augustus zijn jullie vanaf 19.00 uur welkom op de camping. Denk er wel aan, het
programma kan meteen beginnen bij aankomst! Dus hou alles goed in de gaten.
Zondag 2 september vertrekken wij allemaal weer om 13.00 uur richting huis.
Wij zorgen voor genoeg eten en drinken. Zorg wel dat je vrijdag voor vertrek gegeten hebt.
Mocht je een speciaal dieet volgen of medicijnen gebruiken, neem dan zelf je spullen mee, maar stel
ons wel op de hoogte.
Wat je zelf mee moet nemen:
- Tent
- Slaapzak/luchtbed/kussen/knuffel
- Toiletspullen (tandenborstel, shampoo, tandpasta, tampons/maandverband, etc.)
- Handdoek
- Rugzak of plastic tas
- Genoeg kleding voor 2 dagen (ook kleding en schoenen die vuil mogen worden)
- Zwemkleding, zonnebrand
- Eigen bord, bestek, beker!!!

(Gedrags)regels:
- Geen energydrank of alcohol (Sportdrank zoals aquarius/AA-drink/Extran mag wel)
- Na 22.00 is schreeuwen verboden (we zitten op een camping)
- Om 01.00 uur is iedereen in de tent en stil, fluisteren mag.
- Jongens en meisjes slapen apart.
- Bij zeer slecht weer wordt het programma ter plekke aangepast.
- De vereniging stelt EHBO ter beschikking, maar is nergens voor aansprakelijk te stellen. Het
deelnemen aan het kamp is op eigen risico.
Hopelijk tot dan!
Groetjes,
Het JAC – Jeugd activiteiten commissie Servia
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