
  

 

 

Beste judoka’s, ouders en verzorgers, 

Met grote vreugde kunnen wij vertellen dat kamp ook dit jaar doorgaat! Ga jij ook mee op dit 

spannende Olympisch Kamp? 

Dit jaar is het de beurt aan de leden geboren in 2008 t/m 2015 om mee te gaan. We gaan dit jaar 

naar Kamphuis Ahoy in Den Hout. We gaan op 17, 18 en 19 september op kamp! 

Aangezien alles helaas nog niet zoals van ouds is, is de kans groot dat kamp er dit jaar anders uit gaat 

zien dan andere jaren. De activiteitencommissie is momenteel druk bezig met een programma te 

maken die binnen de richtlijnen van het RIVM en de overheid valt. Omdat wij nog niet kunnen 

voorspellen welke maatregelen er in september gelden, kunnen wij momenteel nog niet met 

zekerheid zeggen hoe alles er precies uit gaat zien. Zoals het er het nu uitziet is de situatie in 

september verbeterd, toch houden wij er altijd rekening mee dat er dingen hierin kunnen 

veranderen. We zetten alles op alles om binnen de richtlijnen een geweldig en veilig kamp ervan te 

maken. 

We vertrekken vrijdag 17 september om 18:30 uur met de fiets vanaf de dojo van Judoclub Made. 

Op zondag 19 september verwachten we om 16:00 uur weer terug te zijn in Made (alle kinderen uit 

Made worden bij de dojo opgehaald!). De kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar kunnen eventueel 

ook door de ouders met de auto worden gebracht. De kinderen uit Terheijden kunnen vanuit 

Terheijden fietsen. 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 om 

op zaterdagavond na het eten opgehaald te worden.  

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 (bijv. Helga 06 51718690), of mailen naar 

activiteiten@judoclubmade.nl.  

 

Zin om mee te gaan? Meld je dan als volgt aan: 

1. Je kunt je aanmelden via activiteiten@judoclubmade.nl, vermeld wel alle gegevens die op het 

onderstaande strookje staan alsjeblieft. Of vul het 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 2021 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 7 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 8 september een informatieavond 

gehouden om 20:00 in de kantine van de dojo.  

Groetjes, 

De activiteitencommissie  

  



Ja, ik ga mee op kamp !! 
Hele weekend / tot en met zaterdag 
Naam:       Jongen / Meisje 
Leeftijd:  
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

Opmerking: 

 

 

 

 

 


