
GROOTKAMP 2019  
Wanneer:   24 tot en met 28 juli 2019  
Waar:   Giffelerweg Neede  
Kosten:   60,00 euro per kind  
Bagage inleveren:  Woensdag 24 juli vanaf 9.45 uur (achter ‘De Waareise’)  
Vertrek:   Woensdag 24 juli 10.00 uur (achter ’De Waareise)  
Thuiskomst:  Zondag 28 juli rond 16.00 uur (achter ‘De Waareise’)  
Bagage ophalen:  Zondag 28 juli rond 16.00 uur (achter ‘De Waareise’)  

 
Voor noodgevallen zijn wij te bereiken via telefoonnummer: 06 – 38 20 30 48  
 

 Inleveren aanmeldformulier en kampgeld  
Als jouw/jullie dochter/zoon mee wil op kamp moet het aanmeldformulier met jouw/jullie 
handtekening samen met het kampgeld uiterlijk 30 juni a.s. bij de eigen groepsleiding ingeleverd 
zijn. Dit geldt dus ook voor broertjes en zusjes: inleveren bij zijn/haar eigen leiding voor 30 juni! 
  
 Opbouwen/Afbreken kamp  
Niet alleen ons ledenaantal, maar ook onze leidersgroep wordt langzamerhand kleiner. Het 
gereedmaken van het kampterrein blijft echter een mooie grote klus op de maandagavond. We zijn 
dan ook echt blij als ouders ons om 19.00 uur ’s avonds een handje komen helpen! En niet voor niks 
natuurlijk, want onze Kookstaf weet hoe ze harde werkers moeten verwennen met zalige koffie en 
thee, frisse limonade en iets lekkers. Gezellige praat krijg je daar gratis bij!! Bovendien vertrek je 
altijd met een voldaan gevoel als het kampterrein weer in volle glorie is opgebouwd. En wie de echte 
sterke verhalen wil horen, meldt zich natuurlijk zondagmiddag om 13.00 uur al op het kampterrein, 
want iedereen weet: als de kinderen straks thuis zijn, kunnen ze geen pap meer zeggen. Dus meld 
je/jullie aan voor het opbouwen en/of afbreken en draag zo bij aan een fantastisch kamp!!  
 
 Medicijnen  
Als jouw/jullie zoon/dochter medicijnen gebruikt, geef dit dan alsjeblieft aan op het 
aanmeldformulier, met daarbij een duidelijke vermelding van de naam van de medicatie, de 
innametijden en de hoeveelheid per inname. Graag de medicijnen duidelijk voorzien van de naam 
van jouw/jullie zoon/dochter en in de originele verpakking met bijsluiter persoonlijk afgeven aan de 
groepsleiding. Hiervoor is gelegenheid bij het vertrek op het sportveld. Ook ‘onschuldige’ medicijnen 
zoals paracetamol en aspirine dienen bij de leiding afgegeven te worden.  
 
 Bijzonderheden  
Aanvullende opmerkingen, bv. omtrent gewoontes van jouw/jullie dochter/zoon, kunnen op het 
aanmeldformulier aangegeven worden. Dit met de eigen groepsleiding persoonlijk bespreken, kan 
natuurlijk ook. Als jij/jullie nog meer geïnformeerd wilt/willen worden over dit kamp neem dan ook 
gerust contact met hen op.  
Omdat kamp altijd weer anders en uniek is en wij iedere editie daarom prachtig vinden, hebben wij 
er ontzettend veel zin in. Wij hopen van harte jouw/jullie zoon/dochter ook!!  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Leiding & Bestuur Jong Nederland Zieuwent  

  



 
Ik ga op kamp en neem mee…     
 

☺  Degelijke fiets  ☺  Handdoeken  
☺  Verkeershesje  ☺  Washandjes  
☺  Goed 1-persoons luchtbed  ☺  Tandenborstel  
☺  Luchtbedpomp  ☺  Tandpasta  
☺  Degelijke slaapzak  ☺  Handzeep  
☺  Extra (wollen) deken  ☺  Kam / Borstel  
☺  Eventueel hoofdkussen  ☺  Jas  
☺  Pyjama  ☺  Regenkleding  
☺  Extra bovenkleding  ☺  Stevige schoenen  
☺  Warme trui / Sweatshirt  ☺  Laarzen  
☺  Voldoende ondergoed  ☺  Zaklantaarn & batterijen  
☺  Voldoende sokken  ☺  1 zak snoep en chips 
☺  Zwemkleding  ☺  € 3,00 zakgeld  
☺  Iets om mezelf mee te vermaken in de tent, zoals bv. een leesboek, 

puzzelboek of een pakje speelkaarten  
 
* Alle benodigdheden moeten duidelijk voorzien zijn van jouw naam of een kenteken. De 
leiding is niet verantwoordelijk voor het zoekraken jouw spullen! 
 

En dit laat ik thuis!!! 

 

  Mobiele telefoon    Vuur (lucifer, aansteker)  
  Laptop    Spuitbussen  
  Tablet    Party Poppers  
  Spelcomputer    Confetti kanonnen  
  Sigaretten    Glow in the dark  
  Alcohol    Toeters / Luchthoorns  
  Méér dan 1 zak snoep    Radio/Gettoblaster  
  Méér dan 1 zak chips    Gereedschap (hamers,  
 Energy drank  Schroevendraaiers, enz.) 
 (Red Bull, enz.)  Crèmes (Tenzij als medicatie:  
  Cafeïne houdende drank  

(Cola, enz.) 

 dan inleveren bij leiding)  

 
  



AANMELDFORMULIER KLEINKAMP 2019  
Inleveren bij eigen leiding voor 30 juni!!  
 
 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming dat zijn/haar zoon/dochter  
 
Naam : _____________________________________________________________  
 
Adres : _____________________________________________________________  
 
E-mail: ______________________________________________________________  
 
gaat kamperen met Jong Nederland Zieuwent. Het verschuldigde kampgeld bedraagt € 60,00.  
 

 Alle kosten voortvloeiende uit ziekte en/of ongevallen én het zoek of defect raken van spullen tijdens het  
kamp en/of de heen- en terugreis zijn voor rekening van ondergetekende.  
 

 Met ondertekening wordt ook toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor zover  
dat van belang is voor het organiseren van dit kamp. Na dit kamp worden deze persoonsgegevens vernietigd.  
 

 Handtekening voor akkoord  
 

Zieuwent ____________ 2019  Handtekening ouder/verzorger ___________________________________ 
 
Telefoonnummer voor noodgevallen (liefst een mobielnummer) _____________________________________  
 
 Allergieën of medische bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Naam medicatie  Wanneer in te nemen  Hoeveel en hoe in te nemen  
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 Nog andere opmerkingen? Die kunnen hier genoteerd worden….  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
 
 Aanmelden voor opbouwen en/of afbreken en opruimen  
 
Ik/Wij ______________________________________________________________ (naam en telefoonnummer)  
 
0  help/helpen met opbouwen op maandagavond 22 juli om 19.00 uur.  
0  help/helpen met afbreken/opruimen op zondagmiddag 28 juli om 13.00 uur.  

 
Alvast veel dank voor het inkleuren van bovenstaande bolletjes. 

Wij zien uit naar jou/jullie komst! 


