
 
Na het succes van vorig jaar willen we het seizoen van 2017 weer starten met HET openingskamp!  
 

Het seizoen start op vrijdag 2 september met een instuif avond, waar ook 
vriendjes en vriendinnetjes welkom zijn. Uiteraard worden zij niet na het 
zwemmen naar huis gestuurd, maar zijn ook zij van harte welkom op het 
openingskamp! 
 
Wat is de bedoeling: 
 
Een uur voordat je in het zwembad aanwezig moet zijn voor het zwemmen 
(tijden volgen in de Boei van augustus), meld je je bij de kamporganisatie 
in het clubgebouw De Onderduiker inclusief eigen tent (iedereen is verant-
woordelijk voor zijn of haar eigen slaapplek), slaapzak, kussen en zaklamp.  
 
Dan is er tijd om je tent op te zetten op het grasveld tussen De 
Onderduiker en het zwembad.  

Na het zwemmen komen jullie weer naar De Onderduiker en staan er lekkere pannenkoeken op je te wachten.  
 
Uiteraard wordt er tijdens het kamp ook voor de nodige entertainment gezorgd. 
Wanneer het tijd is om naar bed te gaan, wordt er onder begeleiding van volwassenen de tenten opgezocht. 
Zaterdag vanaf 11.30 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij De Onderduiker. 
 
Je bent ook welkom om alleen pannenkoeken te komen eten en met het avondprogramma mee te doen. 
Kosten voor deze avond zijn € 5,00 per aanwezige (ongeacht of je blijft slapen of niet).  
Als je wel blijft slapen is het inclusief limo zonder prik, thee en ontbijt. 
 
Om de kosten op deze prijs te houden zijn wij voor een aantal extra’s, zoals de huur van een springkussen en 
materialen voor de zeskamp, op zoek naar sponsors/eenmalige giften. Elk bedrag is welkom. 
 
Zijn er ouders die zin hebben om te helpen? Wilt u dit dan ook via de mail aan kamp@hgrb.nl laten weten? Wij 
zullen u uiterlijk 2 weken van te voren laten weten, of we uw hulp nodig hebben. 
Voor vragen kunt u voor, tijdens en na het kamp bellen met John 0611913703 of Maartje 0614804648. 
 
Wil je erbij zijn, geef je dan voor 1 augustus a.s. op door onderstaand strookje, tijdens de lessen bij Maartje 
Rietveld of iemand anders van de kamp organisatie in te leveren of stuur een mailtje naar kamp@hgrb.nl  
met daarin de volgende gegevens van de deelnemer(s): 
 

Naam: ...............................................................................................................  

Leeftijd:  ............................................................................................................  

(Nood)telefoonnummer: ..................................................................................  
 
Ik kom wel pannenkoeken eten maar slaap thuis:  JA / NEE 

Allergieën of medicijn gebruik? ........................................................................  

Naam van ouder die zin heeft om te helpen:  ..................................................  
 
Andere bijzonderheden: ...................................................................................  
 
Na 1 augustus graag eerst even contact met bovengenoemde personen opnemen. 
 

We zien jou en je vriend(in)(n)en  graag op 2 september! 
 

Kamp organisatie 
John Post, Maartje Rietveld, Esther de Jong, Tineke Kok, 

Bart Kalkman, Ernst van de Minkelis en Arend Strijker 
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