
 Kamp 

 2017 

23, 24 en 25 juni 



Beste “Kamper”, 

 

Hier is het boekje waarin alles staat wat je moet weten 

voor het kamp van de venlose reddingsbrigade in het  

weekend van 24 en 25 juni.. 

De begeleiders zullen vrijdag 23 juni al gaan om alles  

klaar te zetten voor een te gek kamp! 

 

Het programma is helemaal rond.  

Het wordt kei gaaf ! 

De leiders van het kamp willen nog maar één ding: …  

zo snel mogelijk vertrekken voor dat weekend plezier! 

 

Heb jij er ook zin in ? 

 

Als je dit boekje hebt  

gelezen moet je maar  

meteen beginnen  

met het inpakken van je  

koffer.  

 

De kampleiders wensen 

 jou daarbij veel plezier ! 



Kamp adres 

Kanovereniging viking Venlo 

Vikingweg 1 

5912 JZ Venlo 

 

Vertrek 

De begeleiders worden  

vrijdag 23 juni  om 18.00u  verwacht op de kampplaats.  

Zij zullen voorbereidingen treffen zoals  

de tenten opbouwen etc.  

 

De deelnemers worden zaterdagochtend tussen  

9.00 en 9.30u verwacht bij de Viking met hun bagage  

en let op, met je fiets.  De fiets moet ook  

goede verlichting hebben. We zullen in het  

donker fietsen. 

 

Terugkomst  

Zondag mogen jullie ouders je weer komen halen om 

16.30u op het kampterrein bij de viking. 

 

Bedden 

Er zijn geen bedden ter beschikking, dus denk aan een 

Luchtbed, veldbed of matrasje om op te slapen. 

Denk eventueel ook aan een pomp bij een luchtbed. 



Wat stop je zoal in je koffer?  

 

o goed humeur!  o  schone sokken 

o  slaapzak   o  extra broek  

o kussen   o  extra trui 

o luchtbed of matje   o  extra paar schoenen 

o evt. een extra deken  o             zwemkleding! 

o handdoeken   o             slippers 

o washandjes   o    zaklamp / batterijen 

o zeep    o  leesboek 

o kam/borstel   o  schrijfgerei 

o tandenborstel  o  zonnebril   

o tandpasta   o  spelmateriaal 

o shampoo   o  deodorant 

o ondergoed   o  muggenolie 

o zakdoeken   o             zak voor de vuile was 

o pyjama   o  crème/zalf 

o vrijetijdskleding   o  medicijnen 

o sportkleding   o   géén zweetsokken! 

o boskleding   o   wit t-shirt om op te 

o gewone schoenen    schilderen 

 

        

Wijze raad: schrijf je naam in al je  

kleding.  Iedereen is verantwoordelijk  

voor zijn eigen spullen.  



Ziekenfondspasje  

Neem je ziekenfondspasje mee (hopenlijk hebben we het niet  

nodig) en vertrouw dit  bij aankomst op de kampplaats toe aan 

 Anouk.  

Wanneer het pasje zoek raakt, weten we tenminste wie we  

hiervoor de schuld kunnen geven.  

 
Medicijnen 

Gebruik je ook medicijnen zoals al 

 aangegeven was op het  

aanmeldingsformulier? Dan kun  

je deze ook inleveren bij Anouk.  

 

Teken 

De afgelopen jaren zijn er al regelmatig teken geweest tijdens  

het kamp.  Wij zullen op zaterdagavond bij iedereen een  

controle  uitvoeren. Echter kan het zijn dat we er een over het 

hoofd zien,  of ze op plekken zitten waar we niet hebben geke-
ken.  

Daarom vragen we jullie als ouders zelf ook te controleren   

wanneer de kinderen weer thuis zijn. 

 



Verstandige afspraken  

 Alle ‘kampers’ volgen het goede voorbeeld van de leiders. 

 De  leiders worden op handen gedragen . We bedoelen 

 dit niet letterlijk, want dat zou echt te veel gevraagd zijn. 

 We verlaten nooit zonder toestemming het kampterrein . 

 Het kampterrein is altijd schoon. Papiertjes etc. horen in  

 de prullenbakken. 

 De toiletten worden netjes ge-
bruikt. 

 Kampers zijn blij met het week-
end weg van hun ouders 

 en hebben dus géén mobieltje 

 nodig. Indien toch aanwezig, 

 staat de mobiel niet aan  

 tijdens spellen  etc. 

 
de venlosereddingsbrigade stelt zich niet aansprakelijk bij het  

verliezen, diefstal of beschadigen van de gsm. 

 

Contact  

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen  

worden met Sidney: 0654993523- of  via de mail 

kamp@venlosereddingsbrigade.nl  

 

Ook tijdens het kamp is dit nummer bereikbaar. Tijdens spellen 

kan het zijn dat de telefoon niet wordt opgenomen. We zullen  

u dan zo spoedig mogelijk terug bellen. 



Beste  ‘kamper’, 

 

Met ontzettend veel plezier  

hebben we opnieuw het kamp voorbereid . 

 

We hopen dat het een geweldig kamp wordt voor iedereen.  

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat het even horen!  

 

Veel plezier met het inpakken van je koffer.  

 

Vergeet niet het witte t-shirt  mee te nemen 
om op te  

schilderen!! 

 

We zien jullie zaterdagochtend 24 juni  

tussen 9.00 en 9.30u op de kampplaats verschijnen! Tot dan!  

 


