Beste sporters,
Ook dit jaar gaan we met de superhelden van onze vereniging op kamp. Ga je met ons mee?
Dit jaar zijn alle leden geboren van 2009 t/m 2016 aan de beurt.
We gaan dit jaar naar het Kraanven in Loon op Zand in het weekend van 16, 17 en 18 September.
We verzamelen op vrijdag 16 september om 18:30 bij de dojo. We rijden met de auto naar het
kamphuis.
Op zondag 18 september verwachten we om 16:00 uur weer terug te zijn in Made. Wij zoeken nog
hulp met het brengen en halen van de kinderen naar het kamp. Voor kinderen die twee nachtjes te
veel vinden is het eventueel ook mogelijk om op zaterdagochtend om 10.00 uur aan te sluiten. Wij
vragen of de ouders de kinderen op zaterdag zelf komen brengen.
Dit jaar is er voor de eerste keer de mogelijkheid voor de kleinste kinderen om op zondag ook even
te komen kijken tijdens het kampweekend. Dan mogen de ouders de kinderen brengen om 10 uur en
dan ophalen aan het eind van het kamp rond 15:30.
De kosten voor dit weekend bedragen € 40,-.
Wil je eerst nog meer weten voordat je je opgeeft dan mag je altijd iemand van de
activiteitencommissie bellen, of mailen via bijv. Helga 06-51718690 of 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
strookje staan aub. 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 (€ 40,-) over op rekening NL24RABO015.60.00.067 van Stg. Judo Made onder
vermelding van Kamp 2022 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 9 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 7 september een
informatieavond gehouden om 20:00 in de kantine van de judo.
Met vriendelijke groet,
De activiteitencommissie

Ja, ik ga mee op kamp !!
hele weekend / vanaf zaterdagochtend / alleen zondag overdag
Naam: ………………………………………………………………………………………………………….

Jongen / Meisje

Leeftijd: ………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnr: …………………………………………………………………………………………………
E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………..
Opmerking: …………………………………………………………………………………………………
Ouders kunnen op vrijdag 16 september de deelnemers wegbrengen.

Ja/nee

Ouders kunnen op zondag 18 september de deelnemers ophalen.

Ja/nee

