Camping VCB!!!
Beste ouders,
Dit jaar geven we het jaarlijkse voetbalkamp een andere invulling. Op het terrein van VCB
realiseert de Jeugd Activiteiten Commissie “camping VCB”!
Wij verwachten iedereen op vrijdag 28 september om 19.30 uur in de kantine van VCB, waar
we starten met de spooktocht. We willen u verzoeken de slaapplaats van uw kind(eren) die
avond in orde te maken.
Dankzij onze sponsor, BAM Vermeer, is het ook dit jaar weer mogelijk het kamp te
organiseren voor een bijdrage van € 25,00 per kind. Wij verzoeken u deze bijdrage, bij
voorkeur gepast, vrijdagavond in de kantine te betalen.
Zaterdagochtend komt een touringcar ons al vroeg ophalen en gaan we er met z’n allen een
leuke dag van maken. TIP: geef voor deze dag OUDE KLEREN mee!
Zondagmiddag om 14.00 uur sluit de camping en kunt u uw kind(eren) weer komen
ophalen.
Meeneemlijst:
- luchtbed (heb je een pomp, graag meenemen)
- slaapzak, hoeslaken en kussen
- pyjama en evt knuffel
- toiletspullen
- handdoek en washandje
- oude kleding
- bij warm weer zwemkleding en handdoek in een apart rugtasje
- GOEDE ZIN!!
Wij willen u uitdrukkelijk verzoeken om geen geld, waardevolle spullen (zoals mobiele
devices) en snoep mee te geven!

Als laatste willen wij nog graag een beroep op u doen! We zoeken nog ouders die op
zondagmiddag willen meehelpen met opruimen en poetsen. Hoe meer handen, hoe sneller
het is gebeurd. Ook zoeken we nog spoken en een enkele ouder die een groepje bij de
spooktocht zou willen begeleiden. Graag aanmelden bij 1 van de commissieleden.
We zullen weer ons best doen om er een gezellig weekend van te maken! Mocht u nog
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook tijdens het
kamp. Wanneer er bijzonderheden zijn met betrekking tot uw kind (allergie,
medicijngebruikt etc) worden wij hier graag van in kennis gesteld, zodat we hiermee
rekening kunnen houden.
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