Celeritas jeugdkamp 2018,
extra informatie

Voor wie is deze brief?:
Voor iedereen die meegaat op Celeritas jeugdkamp 2018 en hun ouders.
De tijden.Vrijdag 13 juli verzamelen we bij de club om 18.00 u. Dan wordt je bagage
ingeladen en stappen we op de fiets. Je kan dan nog even naar de WC en afscheid nemen,
want om 18.15 u gaan we rijden. Kom dus op tijd! Zorg dat je al gegeten hebt of neem een
broodje mee. Zorg dat je fiets in orde is.
We gaan dit jaar naar Scouting Limmen.
Het adres is Kapelweg 72, 1906 EB Limmen.
De leiding van het kamp is altijd te bereiken op de volgende telefoonnummers:
Suzanne Henselmans:
0619640822
Olga Kruize

:

0615002546.

Wat neem je mee?
● Een slaapzak of dekbed, hoeslaken en een kussen
● een luchtbed/matras
● Regenkleding / laarzen.
● Sportkleding, sportschoenen. We zijn veel in het bos, dus alleen slippers is niet
genoeg! Stevige schoenen dus.
● Extra kleding die vies mag worden.
● Pyjama en schoon ondergoed/sokken.
● Handdoek / washandje.
● Zwemkleding en een badhanddoek.
● Toiletspullen / Zonnebrand.
● Een zaklamp.
● Je allerbeste humeur.
● En natuurlijk denk je aan eventuele medicijnen (graag vooraf melden bij de
organisatie).
● Je eigen bord, bestek en beker, liefst gemerkt!.
● Snoep. Maak het niet te gek, een controle kan zomaar op de loer liggen en dan eten
wij mee!
We gaan er een geweldig kamp van maken.

Zondagmiddag proberen we om 15.15 uur weer op de club aan te komen en nemen we
gezamenlijk afscheid van elkaar. Uiteraard ruimen we dan samen de gebruikte spullen weer
op.
Wat neem je niet mee?
Uiteraard hebben wij op onze fantastische club geen kinderen die alcohol of drugs of
sigaretten hebben, maar ook energiedrankjes willen we niet mee hebben. Eten en drinken
wordt verzorgd. Verder heb je ook geen geld nodig.
Alles wat je wel meeneemt aan elektronica, camera’s, dure kleding en wat niet meer, is voor
je eigen verantwoordelijkheid. De club is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van
goederen.
Afspraken:
Het spreekt voor zich dat de indeling van de teams, de slaapzalen en andere
groepsindelingen gedaan wordt door de kampleiding. We doen dit met de grootste zorg en
willen geen tijd verliezen aan discussies hierover.
Tekencontrole
Verder willen we jullie en je ouders erop wijzen dat je je bij thuiskomst nog eens goed op
teken controleert. Ook dit jaar is er veel te doen over teken en wij brengen zullen veel tijd
doorbrengen in het bos.
We gaan er weer een fantastisch kamp van maken!

