Beste ouders en kinderen van Vivax- Oegstgeest,
Na 5 jaar gaan we weer op kamp! De laatste keer dat we dit deden was in 2015 en dat was
een groot succes.
We zijn druk bezig geweest om een leuke locatie te vinden. Deze hebben we gevonden bij
scoutingcentrum Rotterdam.
Het adres is:
Scoutingcentrum Rotterdam
'sGravenweg 101
2902 LE Capelle aan den IJssel.
Het scoutingcentrum Rotterdam is opgericht in 1966 en ondergebracht in een ruim 300 jaar
oude kaasboerderij (bouwjaar ca. 1700) gelegen aan de 's-Gravenweg. Je kent vast wel het
gezegde "zo oud als de weg naar Kralingen". Deze weg wordt daarmee bedoeld. Voor meer
informatie kunnen jullie kijken op www.scoutcentrumrotterdam.nl
Het kamp gaat plaats vinden op zaterdag 13 juni 14:00 tot en met zondagmiddag 14
juni 14:00 uur. Tijdens het 24-uurs kamp gaan we allemaal leuke en sportieve spelletjes
binnen en buiten doen. Zo leren we elkaar nog beter kennen en hebben we veel plezier met
elkaar.
Het vervoer van en naar het kamp, dien je zelf of onderling te regelen.
Vanaf dit moment kan je je aanmelden voor het kamp, zie inschrijfformulier verder in de
mail. Stuurt het ingevulde inschrijfformulier naar het volgende mailadres:
roos.veldhuyzen@gmail.com De inschrijving sluit op zondag 12 april 2020.
Voor alle deelnemers aan het 24- uurs kamp, is er een informatieavond gepland op
woensdag 25 maart om 20:00 in het clubhuis. Hierin zullen we informatie geven naar de
ouders, ook is er tijdens deze avond mogelijkheid om vragen te stellen
De kosten voor het kamp zijn € 35.- per kind. Dit bedrag moet direct overgemaakt worden
op het volgende rekeningnummer NL17ABNA0246847891 tnv: R.M Veldhuyzen.
Chris is de EHBO-er van het kamp en zal dan ook alle medische dingen op zich nemen.
Omdat Chris alles in beheer houdt het weekend, willen we graag dat de medicijnen in een
afgesloten doosje zitten, voorzien van naam van het kind, uitleg qua gebruik zoals hoe vaak,
welke tijd(en) ect.
De kampleiding zal bestaan uit:
• Chris, Daan en Rick. Zij geven training aan het Eg-1 team,
het DG-1 team en aan de CJ-1 team en spelen zelf in de
heren 1.
• Roos: Zij geeft zwemles bij Vivax en geeft training aan de
masters,
• Danielle: zij is de moeder van Vinz uit de mini’s en Sepp uit
het EG-1 team en zit in de jeugdactiviteiten commissie
• Femke: Zij is de moeder van Nine uit het DG-1 team tevens
hulpcoach en zit in de jeugdactiviteiten commissie.
Verder gaan Krista en Pieter mee als kookstaf, zij draaien hun handen er niet voor om, om
voor een grote groep hongerige jongen te koken en zullen voor de zaterdagavond een
heerlijke maaltijd klaar maken
We hebben er onwijs veel zin in en we hopen jullie natuurlijk ook!

Inschrijfformulier:
Vul onderstaande gegevens voor zondag 12 april in en mail deze naar Roos
Veldhuyzen (roos.veldhuyzen@gmail.com )
Naam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geb. datum: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maat shirt: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Team: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emailadres: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefoonnummer moeder: ------------------------------------vader: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijzonderheden zoals bijv. Medicijn gebruik, allergieën, dieet, slaapwandelen e.d.:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De kosten voor het kamp zijn € 35,- per kind. Het bedrag moet meteen worden zijn
overgemaakt naar rekening: NL17ABNA0246847891 t.n.v.: R.M Veldhuyzen (onder
vermelding van: voor-/achternaam van het kind en 24-uurs kamp)
Helaas kan er na 12 april niet meer kosteloos afgemeld worden!!!

