
Geef je op voor het SPES- 

kamp! 

Nog een paar weken en dan is het weer tijd voor het superleuke, spannende keigave SPES-kamp!  

Op 1, 2 en 3 juli gaan we naar kampeerboerderij Het Oosthuis in Westdorp 

Groep 4 tot en met 8 gaan het hele weekend mee van vrijdagavond tot zondagmiddag. Dat 

betekent dus blijven SLAPEN (als je wilt)! En groep 3 zien we graag zaterdag 2 juli de gehele 

dag (met bonte avond).  

Kosten: 

- voor het hele weekend: € 32,50 (niet SPES-leden € 40,=) 

- voor de zaterdag: € 10,= (niet SPES-leden € 12,50) 

 
INFORMATIE over het kamp 

Groep 3: Vertrek op zaterdag 2 juli om 09.00 uur vanaf het Bewegingshuis. Na de Bonte Avond 

ben je om ca. 22.30 uur weer thuis. 

Groep 4 t/m 8: We vertrekken vrijdagavond 1 juli 19.00 uur met de auto vanaf het Bewegingshuis 

en tuffen dan vol spanning naar de kampeerboerderij in Westdorp 

  

Bereikbaar: 

Tijdens het kamp zijn we natuurlijk bereikbaar: Telefoon Margaretha: 06 10835801 / Esther 06 

3022 2223. 

 

Bonte Avond: 

We zijn zeer benieuwd naar jullie kunsten op de Bonte Avond (zaterdag 2 juli). 

Je hebt nog alle tijd om iets in te studeren. Denk je zelf aan de muziek op usb stick 

 

Wat moet jij nog meenemen: 

 Slaapzak (+ fleece-deken)  Bord/beker/bestek 

 Kussen (eventueel)  Wandelschoenen 

 Hoeslaken  Regenkleding (eventueel) en laarsen 

 Toiletartikelen  Kleding (voor warm en koud weer) 

 Washandje en handdoek  Zaklantaarn en reserve batterijen 

 Nachtkleding  Bonte Avond spullen 

 Zwemkleding / waterschoenen 
 

 

GRAAG ALLES VOORZIEN VAN JE NAAM !!!!!  

  
En vergeet vooral niet je goede humeur! 

 

Zorg ervoor dat je dit superspannende kamp niet mist!!!! 

 

 

Margaretha en Esther 



 

 

  

OPGAVE FORMULIER SPES-KAMP RETOUR 

VOOR  1 juni a.s. BIJ MARGARETHA 

(DORPSSTRAAT 35) OF ESTHER 

(DORPSSTRAAT 76) 
 

 

TOESTEMMING EENMALIGE INCASSO SPES-KAMP 
Om te voorkomen dat er veel contant geld rond gaat, zal het geld ook dit jaar via een éénmalige 

incasso worden geïnd rond 15 juni. Wilt u op een andere manier betalen neemt u dan contact op 

met Gijs Meertens telefoonnummer: 0651267338 

Naam _____________________________________________________ 

Adres_____________________________________________________ 

Emailadres___________________________________________________ 

Datum_______________________________________________________ 

Geeft toestemming aan de penningmeester van SPES om eenmalig het bedrag van 

____________________________ van mijn rekening 

______________________________________ 

af te schrijven (svp IBANnummer invullen) 

 

Handtekening:       

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Opgegeven voor kamp zijn 

Naam kind(eren) 

______________________________________________________________ 

Geboortedatum 

_______________________________________________________________  

Mijn kind(eren) gaat mee () alleen de zaterdag ______________________(naam en groep) 

       () het hele weekend _______________________(naam en groep) 

In geval van nood zijn wij te bereiken op nummer 

________________________________________ 

Wij willen () de heenreis rijden () de terugreis rijden () geen voorkeur voor heen- of terug 

Mijn kind(eren) gebruikt(en) medicijnen ja/nee Indien ja welke 

_____________________________ 

Mijn kind(eren) hebben een zwemdiploma ja/nee 

Mijn kind(eren) zijn allergisch ja/nee Indien ja 

waarvoor____________________________________ 

Mijn kind(eren) heeft andere dingen die belangrijk zijn om te weten (met deze informatie wordt 

vertrouwelijk om gegaan!!!!) ja/nee Indien 

ja:____________________________________________________ 

Mijn kind(eren) kan en mag alles eten ja/nee Indien 

nee__________________________________________ 

Ik geef toestemming voor toedienen van medicatie zoals paracetamol ja/nee 

Ik wil wel komen helpen op kamp. Ik ben beschikbaar op 

____________________________________________ (denk aan een nacht, de zaterdag) 

SPES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van of schade aan spullen laat 

daarom waardevolle spullen thuis! (denk aan nieuwe (dure) kleding, Ipads, tablets, 

muziekdragers en mobieltjes). Bellen met het thuisfront kan via de mobieltjes van de 

leiding. Zet in alle artikelen de naam of initialen van uw kind, dit maakt het terugvinden van 

eigen spullen makkelijker 

 

Handtekening,    datum,    plaats,   

 naam 

____________________________________________________________ 


