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Beste ouders, 
 
Ook dit jaar zal een staf van ervaren leiders en leidsters weer met uw kind(eren) op kamp gaan. 
 

Ons 54
e
 kamp zal gehouden worden van zondag 23 juli t/m vrijdag 28 juli 2017. 

 
We gaan naar:  
Kampeerboerderij ’t Leienhoes 
Leienhuisweg 1B 
6321 AV  Wijlre 
Telefoonnummer 043-4501707/06-22444866 
 
Tijdens het kamp zijn Hugo Soudant en Elly Ros dag en nacht bereikbaar op onderstaande nummers: 
06-51898765 mobiele telefoon van Hugo Soudant en  
06-15420904 mobiele telefoon van Elly Ros. 
 
De kinderen zullen in een bosrijke omgeving beziggehouden worden met bos- en buitenspelen, spellen als het 
kabouterspel, de blauwe diamant, smokkelen, Crazy 77 en nog veel meer. 
Alle kinderen van Houthem e.o. die de basisschool bezoeken, dus vanaf groep 1 t/m groep 8 kunnen aan dit 
kamp deelnemen. Ook kinderen die ooit mee op kamp zijn geweest en nu in de brugklas zitten, mogen nog voor 
een laatste keer mee. Vriendjes of vriendinnetjes, die niet in Houthem wonen, zijn ook welkom. 
We laten het aan de ouders over te beoordelen of de kinderen van de laagste groepen van huis kunnen zonder 
heimwee. Het is wel van belang dat de kinderen zindelijk zijn. Zo niet, dan moet dit kenbaar gemaakt worden aan 
de leiding zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. 
Allergieën en medicijngebruik moeten altijd doorgegeven worden aan de leiding. 
  
Als u uw kind laat deelnemen, verzoeken wij u bijgaande strook in te vullen en vóór 10 juli a.s. in te leveren bij  

• Elly Ros, Pastoor Ribberghstraat 12, 6301 JX in Houthem, tel. 043-6042628 of 06-15420904 of bij 

• Monique Geelen, Dr. de Wolfstraat 11, 6301 JG in Houthem, tel. 043-6042170 of 06-11171514 
Aanmeldingsformulieren voor een vriendje of vriendinnetje kunnen bij Elly Ros opgehaald worden. 
Aanmelden kan ook via de mail van Elly Ros, t.w. fam-ros@outlook.com 
 
KOSTEN 
We hebben de kampbijdrage gelijk gehouden aan die van vorig jaar, namelijk € 70,00 per kind. 
Mocht deze bijdrage voor u een bezwaar zijn, neem dan contact op met onze voorzitter Hugo Soudant.  
Het kindervakantiewerk is immers voor alle kinderen!  
Mocht u echter meer willen en kunnen geven, dan nemen wij dit in dank aan. 
 
Wij verzoeken u de bijdrage vóór 10 juli a.s. over te maken op onze Rabo-rekening NL38RABO0152816178 
onder vermelding van de namen van de deelnemende kinderen. Het gironummer van de bank is 10.51.358. 
S.v.p. dan wel ons banknummer vermelden. Contant betalen is niet mogelijk. 
 
   
NADERE MEDEDELINGEN VOOR DEELNEMERS AAN HET KAMP 
Alle meegenomen spullen dienen duidelijk gemerkt te zijn. 
Een volledig ingevulde bagagelijst kan 's zondags ingeleverd worden bij de leiding. Graag alle spullen die de 
kinderen bij zich hebben op deze lijst vermelden. 
De bagagelijsten worden nog verstrekt aan de kinderen die mee op kamp gaan. Geef uw kind(eren) ruim 
voldoende schoenen, sokken, ondergoed, minstens 6 handdoeken en (wegwerp)washandjes mee. Vaak hebben 
kinderen te weinig bij zich en dat is niet echt handig. Vooral niet bij minder goed weer. 
Vergeet niet om ALLES te merken (ook wat de kinderen op zondag aan hebben). 
 



 
 
 
 
BAGAGE  
Alle bagage kunt u 's zondags meenemen. 
We kunnen dit jaar gebruik maken van de (stapel)bedden die in het gebouw staan. Dus een luchtbed of 
campingbedje is niet nodig! 
 
AANKOMST KAMP 
De kinderen en de ouders worden zondag 23 juli om omstreeks 15.00 uur in Wijlre verwacht. Omstreeks  
16.00 uur worden de vlaggen gehesen. Hierna worden de ouders verzocht het kamp te verlaten zodat wij met het 
kampprogramma kunnen starten. 
 
BEZOEK OUDERS 
Op vrijdag 28 juli is vanaf 19.00 uur gelegenheid het kamp te bezoeken. Om ongeveer 19.30 uur zullen we 
beginnen met een kort programma, dat we in de kampweek met de kinderen zullen voorbereiden. Het is de 
bedoeling dat de kinderen samen met de ouders het kamp afsluiten en daarna mee naar huis gaan. 
 
BIJZONDERE MEDEDELINGEN 
Geef de kinderen in geen geval lucifers/aanstekers of sigaretten mee, ook geen zakmessen of andere 
steekvoorwerpen. Laat ook mobiele telefoons en/of andere dure spullen thuis. Leesboeken, kleur- en 
tekenmaterialen en eventueel een muziekinstrument mogen wel meegenomen worden. 
Tijdens de avond van het kampvuur mogen de kinderen optreden. Deze optredens mogen de kinderen thuis al 
voorbereiden. We horen graag welke talenten een voordracht willen doen. 
Na afloop van het kamp kunnen vermiste/verkeerde spullen afgehaald c.q. ingeleverd worden bij Elly Ros. 
 
WIJ HOPEN OP GOED WEER EN MET VEEL VROLIJKE GEZICHTEN EN EEN ZONNIG HUMEUR VAN 
IEDEREEN ZIJN WIJ ERVAN OVERTUIGD DAT HET WEER EEN FANTASTISCH KAMP GAAT WORDEN. 
 

Tot ziens bij  
Kampeerboerderij ’t Leienhoes in Wijlre! 
                                                                                                      Stichting K.V.H. (Kindervakantiewerk Houthem)  
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Achternaam 
 

   

Voornaam 
 

   

Geboortedatum 
 

   

Jongen/meisje 
 

   

Groep (schooljaar 16/17) 
 

   

Datum tetanusspuit 
 

   

Zorgverzekeraar en polisnr. 
 

   

Reisverzekering en polisnr. 
 

   

 
                                               
Adres     : .................................................................................................................... 
 
Postcode en woonplaats  : .................................................................................................................... 
 
Telefoon (thuis en/of mobiel) : .................................................................................................................... 
 
E-mail                                     : .................................................................................................................... 
 
 
 
K.V.H. heeft alleen een aansprakelijkheidsverzekering.  
Het afsluiten van een ziektekostenverzekering en een reisverzekering valt onder de verantwoording van de ouders. 


