Pinksterkamp 2019 – De slecht(e) weer tovenaar
Uw kind gaat met de Commissie Evenementen van de Tilburgse Watervrienden op
Pinksterkamp. In deze brief staan nog wat wetenswaardigheden op een rijtje.
Wat moet elk kind meenemen?
✔ Warme slaapzak (eventueel extra
✔ 1-persoons luchtbed (géén
deken)
stretcher/bed). Omdat we in tenten slapen
mag het luchtbed niet te hoog zijn.
✔ Oude kleren
✔ Hoofdkussen
✔ Pyjama
✔ Extra trui
✔ Sport- en regenkleding
✔ Extra sokken
✔ Makkelijke schoenen om op te lopen
✔ Toiletspullen + handdoek
✔ Extra ondergoed
✔ Eventueel regenlaarzen
✔ Zaklamp
✔ Bestek + plastic bord + plastic
✔ Warme jas
beker
✔ Lange broek
✔ Zwembroek / badpak (we gaan niet zwemmen)
✔ Medicijnen indien noodzakelijk (dit a.u.b. doorgeven aan de groepsleiding op het kamp)
✔ Identiteitsbewijs (dit wordt zorgvuldig bewaard door onze leiding)
Wij verzoeken u alle spullen van uw kind te voorzien van zijn/haar naam.
Wat moet elk kind thuis laten?
✗ Geld
✗ Sieraden
✗ (Zak)mes
✗ Computer(spellen)

✗
✗
✗
✗

Lucifers / aansteker / etc.
Radio / MP3 speler / GSM / Tablet / etc.
Snoep / chips / etc.
Waardevolle spullen

Hoe komt uw kind op het kampterrein en terug?
U dient zelf voor vervoer te zorgen naar “De Hoge Rielen” in België (zie routebeschrijving).
We zijn daar te gast op kampeergrond 48 – Eend. Let op: het is ongeveer 500m lopen vanaf
de parkeerplaats. Neem eventueel een buggy/bolderkar/rolkoffer mee voor de spullen.
Zaterdag 8 juni begint het kamp om 11 uur. U kunt vanaf 10 uur op het terrein
aankomen, eerder kunnen we u niet op het terrein toelaten.
Maandag 10 juni is het kamp om 15 uur afgelopen. U kunt uw kind dan vanaf 15 uur weer
ophalen op het kampterrein. We kunnen u niet voor 15 uur op het terrein toelaten.
Tijdens het Pinksterkamp controleren wij uw kind op teken. We verzoeken u na thuiskomst
zelf uw kind te controleren op teken! Als u meer informatie wilt of hier bezwaar tegen heeft,
vraag het dan aan onze medewerkers (op het bad of op kamp zelf).
Algemeen
Alléén in uiterste nood zijn we bereikbaar op 06-44284130 of 0032-14558410 (vraag naar
kampeergrond 48).
Verloren spullen liggen vanaf vrijdag 7 juni 3 weken lang op het zwembad.
Gedurende het gehele kamp is er gediplomeerde E.H.B.O. en B.H.V. aanwezig.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze website:
www.tilburgsewatervrienden.nl/pinksterkamp

