Dit jaar gaan we natuurlijk weer op korfbalkamp met de jeugdleden van KV Bladella. Dit jaar is het
thema ‘Jungle’.

Net zoals vorig jaar willen we de ouders vragen om de kinderen op vrijdag 29 juni te brengen naar
Kampeerboerderij Johanna Hoeve in Bergeijk. De kinderen zijn welkom vanaf 18.30 uur en moeten
uiterlijk om 19.00 uur aanwezig zijn in een gepaste thema outfit. Zondag 1 juli om 14.30 uur kunnen
de kinderen weer worden opgehaald.
Tijdens het Junglekamp zal er ook weer een gezellige Bonte Avond worden georganiseerd. Deze is
ingepland op zaterdagavond. Studeer samen met je team of vriendin(nen) een leuke act in en als je
leuke muziek meeneemt vergeet dan niet om je naam op de CD(s)/USB te zetten.
De kosten voor het kamp bedragen €30,00 per kind.
Opgeven en betalen voor zondag 27 mei bij Jack van Beers, Torendreef 25, 5531 ES Bladel. Geef je
snel op, zodat je zeker mee kan op Junglekamp. Opgeven kan alleen voor het gehele weekend.
Wat neem je mee: slaapzak, kussen, hoeslaken, zaklamp, pyjama, sportkleding, ondergoed, sokken,
regenkleding, zwemkleding, zonnebrand, handdoeken, reserve kleren, (sport)schoenen, laarzen,
toilet spullen, wat lekkers om te snoepen. En niet te vergeten een vuilniszak voor je vuile en natte
kleren.
Doe dit alles in een tas en/of koffer met je naam erop zodat er niets verloren gaat. Waardevolle
spullen laat je natuurlijk thuis! Je hebt geen telefoon nodig, dus meenemen is geheel op eigen risico.
Voor eventuele vragen kun je altijd bellen of een berichtje sturen naar:
Pleun Wieskamp: 06 46636736, Perry Tenbult: 06 27384989
Lianne Janssen: 06 31273637 of Inge Daniëls: 06 53919284

Ja, ik ga graag mee op Junglekamp met Korfbalvereniging Bladella

Naam 1e kind: …………………………………………

team: …………

Naam 2e kind: …………………………………………

team: …………

Naam 3e kind: …………………………………………

team: …………

Bijzonderheden: ……….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer in geval van nood:
…………………..

of …………………..

Opgave en betalen voor zondag 27 mei
bij Jack van Beers, Torendreef 25, Bladel
IBAN: NL69 RABO 0307 0197 21 t.n.v. AC Bladella.
Graag ook vermelden: naam deelnemer(s) en Korfbalkamp 2018.

Groetjes van de AC

