Kampcommissie
p/a Diane Bruijn
phoenixzomerkamp@gmail.com
Juni 2021
Beste ouders/verzorgers,
Op 17 juli is het zover. Dan gaan we met z’n allen richting Drouwen voor een fantastische kampweek.
U hebt uw kind(eren) daarvoor opgegeven. Hieronder vindt u de informatie die voor u van belang is.
inschrijving

U heeft digitaal uw inschrijving ingediend. Hierbij heeft u ook allerlei informatie
verstrekt die wij vertrouwelijk behandelen. Na afloop van het zomerkamp zal al
deze persoonlijke informatie worden verwijderd.

corona

We wijzen u nogmaals op ons Covid-19 protocol. U kunt dit vinden op
http://zomerkamp.svphoenix.nl/2021/Phoenix%20Zomerkamp%20Covid19%20protocol.pdf. Hierin kunt u ook onze procedures vinden bij mogelijk
corona gerelateerde klachten.

heenreis

We verzamelen zaterdag 17 juli a.s. om 9.15 uur in het clubhuis en vertrekken
van daaruit om 10.00 uur richting Drouwen. Kinderen van 12 jaar en ouder
dienen in de bus een mondkapje te dragen.

lunchpakket

Voor het lunchpakket op zaterdag 17 juli moet zelf worden gezorgd.

betaling kampgeld

De kosten voor het kamp bedragen € 168,00 per persoon. Het bedrag zal op de
zelfde manier worden geïnd als de contributie.

zakgeld

Het zakgeld van de kinderen kan door ons beheerd worden. U kunt dit zaterdag
17 juli vanaf 9.15 uur in het clubhuis afgeven bij de kampbank. Tijdens het
kamp worden in de kampwinkel verpakt snoep en blikjes drinken verkocht. Als
de kinderen in de kampwinkel iets willen kopen moeten ze hun geld storten bij
de kampbank, want dit kan niet met contant geld worden betaald. Het bestede
bedrag wordt rechtstreeks van de ‘bankrekening’ afgeschreven. Als richtbedrag
voor het zakgeld adviseert de kampleiding 9 à 13 euro (exclusief de
ansichtkaarten).

medicijnen

De medicijnen levert u op zaterdag 17 juli in bij Bob Verlint & Merit Zandee.

beddengoed

We slapen in gewone bedden. De kinderen moeten zelf een dekbedhoes, een
onderlaken en sloop meenemen. Kussens hoeven dus niet meegenomen te
worden.

mobiele telefoons

Gedurende de kampweek is het niet toegestaan om mobiele telefoons mee te
nemen. Wilt u hier op toezien.

energiedrankjes
en alcohol

Het is voor de deelnemers niet toegestaan om tijdens de kampweek
energiedrankjes, zoals Red Bull, en alcohol mee te nemen. I.v.m. het toezicht
hierop is het meenemen van grote frisdrankflessen ook niet toegestaan. Tijdens
het kamp kunnen de kinderen blikjes frisdrank kopen in de kampwinkel.

bagage

De bagage moet op donderdag 15 juli worden afgegeven tussen 19:00 en
19:30 uur. Dit omdat de vrachtwagen op vrijdag naar Drouwen rijdt. Wilt u
minimaal de bijgaande paklijst volgen en samen met uw kind de bagage
inpakken. Op die manier heeft uw kind voldoende kleding en is hij of zij ook zelf
op de hoogte van wat hij of zij bij zich heeft. Koffers, tassen e.d. moeten zijn
voorzien van naam en adres van het kind.
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Uit ervaring menen wij er goed aan te doen een paklijst samen te stellen.
3 broeken (jogging/trainingsbroeken)
5 korte broeken
5 warme truien
ondergoed voor elke dag
10 T-shirts
10 paar sokken
2 paar sportschoenen (niet te klein)
badslippers
regenpak + kaplaarzen
zwemkleding (voor eventuele waterspelletjes)
pyjama
outfit voor de bonte avond
donkere kleding voor het douanespel
3 donkere handdoeken
3 donkere washandjes
toiletartikelen
tafeltennisbatje
anti-muggenspul
oude theedoek voor corvee
dekbedhoes
kussensloop en hoeslaken
petje voor in het bos
Mondkapjes voor in de bus (+12 jaar)

terugreis

Op vrijdag 23 juli zullen we om 10.00 uur vertrekken uit Drouwen.
Aankomst in het clubhuis van Phoenix om ongeveer 13.00 uur.
Na aankomst is er een gezamenlijke afsluiting op het veld.

kampleiding

Het aanspreekpunt van de kampleiding is Diane Bruijn.
Veldploeg: Diane, Denise, Merit, Cheraine, Caressa, Marianne, Alfred, Bob,
Norman (corona coördinator zomerkamp), Joost, Jeroen, Danny, Bart en Jim
FDZ: Inge, Laura, Natascha, Marian, Jeanette en Coby

achterblijfadres

Mocht u tijdens de kampweek niet thuis en niet op uw mobiel bereikbaar zijn,
geef uw verblijfadres door aan Diane Bruijn (voor noodgevallen).

adres zomerkamp V.O.F. Groepsverblijf de Kwartjesberg, Gasselterstraat 9, 9533 PC Drouwen
Mobiel Diane Bruijn 06-10864376
Met vriendelijke groeten,
De Kampcommissie

