Op 24 & 25 juni wordt het kamp van ZVDO’74 weer
georganiseerd. Het thema van dit jaar is DISNEY.
De locatie van het kamp is Park Veldzicht in
Genderen. Hier worden jullie de 24e om 19.00 uur
verwacht.
Wat moet je allemaal meenemen:
✓ Leuke attributen aan de hand van het thema
✓ Stoel, luchtbed, slaapzak en kussen
✓ Vanaf 12 jaar je eigen tent. De kinderen onder de 12 jaar slapen met
elkaar in een grote tent.
✓ Toiletspullen
✓ Bord, beker, bestek voorzien van naam
✓ Zwemkleding, schone, oude en warme kleren
✓ 1 pak/fles drinken
✓ Medicijnen, deze kunnen worden afgegeven bij de kampleiding.
Wat blijft er thuis:
✓ Kostbare spullen zoals: mobiel, IPad.
De kosten voor het kamp bedragen €25,00, inclusief BBQ. Als je nog een
nachtje blijft, (dit mag vanaf 15 jaar), komt er €7,50 bij. Deze kosten kunnen
jullie bij aankomst op de kamplocatie contant betalen.
Op zaterdag 25 juni zijn alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s vanaf
16.30 uur welkom om samen met ons het kamp af te sluiten met een BBQ. De
kosten per persoon voor de BBQ zijn €5,00.
Rond 19.30 uur is het kamp voor de jongste kinderen weer afgelopen. Voor de
oudere deelnemers (vanaf 15 jaar) die blijven gaat het kamp door tot 12 uur
zondagmiddag.
Aanmelden:
Aanmelden kan door te mailen naar ac@zvdo74.nl. Geef daarbij je naam en je
leeftijd door. Geef ook door of je, als je 15 jaar of ouder bent, een nachtje langer
wil blijven.
Bij je aanmelding ook graag vermelden hoeveel personen gezellig mee komen
naar de BBQ. Laat ook even weten of je bezwaar hebt tegen het maken van
foto’s.
Opgeven kan tot 14 mei!
Heb je je opgegeven, maar kan je toch niet mee? Afmelden kan tot 2 weken van
tevoren, anders zijn we genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.
We hebben er zin in!
Dennis – Gert Jan – Martine – Giselle – Dirk – Robina – Jelle – Niels Lisa – Liesbeth - Lisanne

