Piratenkamp 2013
Beste judopiraten,

Vrijdag 20 September gaat het piratenkamp van start. Maar dat kan niet zonder jullie
“judopiraten”. Wij hebben er zin in, en jullie natuurlijk ook. Maar voor het zover is willen
wij je alvast wat nuttige informatie geven over hoe laat je wordt verwacht, spullen die je mee
moet nemen, etc. En ook willen we graag belangrijke informatie ontvangen van jullie.
Jullie worden verwacht op vrijdag 20 september tussen 16.45 uur en 17.15uur. Bij het
piratengebouw aan de rechterkant van de kassa. Let op dit is binnen de poort. Hieronder
nogmaals het adres. Houdt er rekening mee dat als je te laat komt het programma al is
begonnen. Dus Kom op TIJD.
Eet niet teveel van tevoren
Uiteraard zorgen wij ook dit jaar voor het eten en op vrijdag staat er een smakelijke
piratenhap op het menu.

reclame

Het eten wordt wederom verzorgd door “ Smaakvol”,en ook dit jaar komen we niets tekort.
Uiteraard kunt u bij smaakvol ook terecht voor de catering van feestjes en partijen. Voor
verdere info kunt u op de website van de judovereniging kijken.

Adres
Is recreatiepark ‘De Warande’ in Oosterhout. Alle activiteiten en ook de overnachtingen
zullen plaatsvinden in en rond de sporthal op dit terrein.
Het adres is: Wilhelminakanaal Zuid 80-82, Oosterhout nb (Hoofdingang park)
Deze ingang ligt precies op de kruising tussen de weg langs het kanaal (Wilhelminakanaal
Zuid) en de brug over het kanaal (Bredaseweg).
Thema
Het thema van dit kamp is “Piraten”. Dit thema zal onder meer terug komen in de
aankleding van de hal, tijdens de bonte avond en bij diverse activiteiten.

Ben je dus in het bezit van piraten kleding neem dit mee. Wie op zaterdagavond tijdens de
bonte avond het mooiste piraten pak aanheeft, wint een prijs!
Dus heb je iets wat kan bijdragen aan het piraten-thema neem dit dan gerust mee, altijd
makkelijk voor de bonte avond die als thema. Schroom niet en breng mee!!!!!

Huishoudelijk reglement
Wat belangrijk is om alvast te weten is het huishoudelijk reglement, hieronder zijn de
belangrijkste zaken aangegeven, dus lees ze goed door!
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Geen gevaarlijke spullen meenemen.
Geld niet nodig, kun je toch niet opmaken.
Mobiele telefoons/MP3-spelers/radio’s/etc. zijn niet toegestaan.
Het kampterrein schoon en netjes houden. Afval in de vuilnisbakken.
Natte of vieze kleding niet laten slingeren, maar opbergen in de eigen vuilniszak. Alle
kleding meenemen na afloop.
Geen natte spullen of schoenen in de tenten!
Eigen eten meenemen mag, maar wel zelf het afval opruimen.
Je eigen bestek na elke maaltijd zelf afwassen en afdrogen.
Niet met schoenen op de judomatten. En natte schoenen blijven in de hal niet in de zaal.
Bij vragen of problemen is je aanspreekpunt je groepsleider.
De organisatie en/of de vereniging zijn niet aansprakelijk voor vernielingen en
vermissingen van eigendommen van de deelnemers.
Volg de aanwijzingen van de begeleiders op, dit o.a. i.v.m. de veiligheid.
Als een deelnemer zich niet aan de regels houdt, wordt contact met thuis opgenomen.
Speel alle spellen eerlijk!

 ־LET OP!!! Alle Kleding, schoeisel en dergelijke worden
niet bewaard. Alles wat blijft liggen wordt weggegooid.
Belangrijke gegevens voor ouders.
Hieronder staan de telefoonnummers van de leiding.
Albin van Strien
06–53952098 ( algemeen )
Jacco van Andel
06–12835803 ( algemeen )
Wil van der Broek
06–48252960 ( algemeen )
Max Vissers
06–28535106 ( medicijnen )
Jacob van der Stelt
06-20009225 ( activiteiten )
Hieronder volgt een lijstje met spullen die de deelnemers moeten meenemen.
Mee te nemen door deelnemers
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Judopak
Zaklamp
Oude broek die verknipt mag worden.
Oud wit of licht T-shirt waarop getekend mag worden.
Zachte grote spons (geen schuurspons)
Bestek (Mes, vork, lepel)
Plastic bord
Beker
Handdoek(en)
Theedoek
Sportkleding (T-shirt, sweater, lange sportbroek)
Zwarte kleding (in ieder geval zo donker mogelijk)
Regenkleding en -laarzen
Kleding / voorwerpen voor de bonte avond (thema: “Piraten”)
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Evt.: Andere kleding die past bij thema
Voldoende schone kleding
Sportschoenen
(Sport)sokken
Slippers
Nachtkleding
Ondergoed
Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, kam)
Slaapzak
Luchtbed of slaapmatje ( geen 2 persoons luchtbedden A.U.B. ivm ruimte).
Vuilniszakken (voor eigen vuile kleding)

Opmerking neem geen nieuwe kleding mee en merk je kleding indien
mogelijk met een label of stift. Zo krijg je nooit problemen als je bv
allemaal hetzelfde judopak aan hebt.

Als laatste vragen wij u om het formulier met gegevens
deelnemers aan ons zo spoedig mogelijk ingevuld en
wel te retourneren op onderstaand adres, of deze
gegevens te mailen naar jacob@judovereniging-libera.nl
Dit is belangrijk voor de organisatie!

Secretariaat Judovereniging Libera: Nijenrode 3, 4901 cz te Oosterhout
onder vermelding van gegevens judokamp 2010
formulier gegevens deelnemers
naam;
achternaam

………………………………………………………………...

voornaam

………………………………………………………………..

adres

………………………………………………………………..

postcode

………………………………………………………………..

woonplaats

………………………………………………………………..

geboortedatum

………………………………………………………………..

mailadres

………………………………………………………………..

gegevens ouders/verzorgers/achterblijvers
vul hier de gegevens in van diegene die de organisatie kan bellen in geval van eventuele
vragen, calamiteiten, etc. Let a.u.b. op de bereikbaarheid van de vermelde nummers.

Naam

………………………………………………………………………

Telefoonnummer(s)………………………………………………………………
Naam

………………………………………………………………………

Telefoonnummer(s)………………………………………………………………
Bijzonderheden (belangrijk)
Noteer hier de zaken die de organisatie absoluut moet weten over uw kind, waar rekening mee
gehouden dient te worden, of die anderszins van belang zijn tijdens het kamp. Uiteraard wordt
hier vertrouwelijk mee omgegaan.

Medicijnen………………………………………………………………………...
Allergieën?..............................................................................................................
Overige……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Niet genoeg ruimte, ga dan op de achterkant verder a.u.b.

