
    

 

 

 

 
 

 
 
Beste judoka’s, 
 
Gaan jullie mee op kamp en worden jullie echte “Robinsons”? 
 
Dit jaar is het de beurt aan de leden geboren in 2004 t/m 2010 mee te gaan.  
We gaan dit jaar naar Kamphuis Ahoy in Den Hout. 
  
We vertrekken vrijdag 6 oktober om 18:30 uur met de fiets vanaf de dojo van 
Judoclub Made. Op zondag 8 oktober verwachten we 16:00 uur weer terug te zijn in 
Made. De kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar kunnen eventueel ook door de 
ouders met de auto worden gebracht. Voor vervoer terug en voor de bagage wordt 
door ons gezorgd. 
Voor de begeleiding van de kinderen op de heenreis zoeken we nog ouders die mee 
willen fietsen. 
Voor kinderen die twee nachtjes te veel vinden is het eventueel ook mogelijk op 
zaterdagochtend 10.00 uur aan te sluiten. 
 
De kosten voor dit weekend bedragen € 35,-.  
Wil je eerst nog meer weten voordat je je opgeeft dan mag je altijd iemand van de 
activiteitencommissie bellen, bijvoorbeeld Helga (0162-687718). Mail je liever, dat 
kan natuurlijk ook:  hwalters@hetnet.nl.  
Zin om mee te gaan? Meld je dan als volgt aan:  
 
1. Je kunt je aanmelden via hwalters@hetnet.nl , vermeld wel alle gegevens.  
    Of vul onderstaand briefje in en stop deze in de brievenbus van de bar in de  
    kantine. Schrijf op de buitenkant van de envelop “AC Kamp” 
     
2. Maak het geld (€ 35,-) over op rekening NL24RABO015.60.00.067 van Stg. Judo 
    Made onder vermelding van Kamp 2017 en je naam.  
 
Geef je zo snel mogelijk op, want hoe eerder we weten hoeveel kinderen er mee 
gaan hoe beter. Je mag inschrijven tot 20 september, maar het zou fijn zijn als je 
jezelf al vóór de vakantie opgeeft. 
Voor de ouders van de kinderen die meegaan wordt er op woensdag 27 september 
een informatieavond gehouden om 20:00 in de kantine van de dojo in Made.  
 

De activiteitencommissie  
.� 

Ja, ik ga mee op kamp !!               hele weekend / vanaf zaterdagochtend 

Naam :                  Jongen / Meisje 

Leeftijd:            

Telefoonnr:    

E-mail adres:  

Ouders kunnen op vrijdag 6 oktober meefietsen als begeleiding van een 

groepje ja / nee 

 


