UITNODIGING JEUGDKAMP HT’35 - 2019
Beste HT vriendjes en vriendinnetjes…………
Van 20 t/m 22 september 2019 gaan we weer op kamp en zijn we welkom bij
Groepsaccommodatie “Ons Thuis” in Ommel.
Voor wie/kosten:
Alle leden van geboortejaar 2007-2012 mogen mee.
De kosten voor dit wereldwijde weekend zijn € 35,00 per persoon.
Heb je er al zin in en ga je met ons mee? Volg dan ons stappenplan.
1. Ga naar www.ht35.nl
2. Klik bij de activiteitenkalender op Turnkamp 2019;
3. Vul het aanmeldformulier volledig in (website);
4. Druk op verstuur;
5. Volg de betalingsinstructies die op deze pagina vermeld staan;
Na ontvangst van het aanmeldformulier en na betaling krijgt u een
inschrijvingsbevestiging via email van uw kind. De inschrijving is pas definitief wanneer
het bedrag is overgemaakt, het aanmeldformulier is gemaild en u de bevestiging heeft
ontvangen (in de vakantieperiode kan het iets langer duren voordat een bevestiging
wordt verstuurd, maar voor 7 september krijgt iedereen bericht).
Inschrijven kan tot uiterlijk 01-09-2019.
(Kinderen dienen het gehele weekend aanwezig te zijn; ze mogen niet tussentijds
weg en kunnen niet eerder opgehaald worden!!)
Kampsecretariaat:
Danitsja Meulendijks
Kirsten Bevers:

06-54950779;

06-46581485 -

turnkamp@ht35.nl

LET OP:
I.v.m. calamiteiten / veiligheid op de accommodatie hebben we te maken met een
maximaal aantal personen die mogen blijven slapen. We moeten helaas dus een
maximum van 120 kinderen stellen. We mogen dit aantal echt niet overschrijden
dus VOL = VOL!

JEUGDKAMP HT’35 = 20 t/m 22 september 2019
Bagagelijst en verdere informatie:
Wat nemen we mee:
Kussen; Hoeslaken (verplicht); Slaapzak/dekbed
Luchtbed/pomp*
Nachtkleding
Sportkleding / Turnkleding
Regenkleding (eventueel laarzen); Extra schoenen en sokken
Toiletartikelen (o.a. handdoek)
Badkleding (bij warm weer)
Goede wandelschoenen
Zaklamp
(let op de weersvoorspelling i.v.m. regenkleding/dikkere trui)
* De leiding zal, nadat alle inschrijvingen zijn ontvangen, laten weten waar uw kind zal
slapen en afhankelijk hiervan is een luchtbed wel of niet nodig!
* Op de lijst staat aangegeven dat het meenemen van een hoeslaken verplicht is. Het
komt nog al eens voor dat deze vergeten wordt, wij willen u daarom vragen om dit
nauwlettend in de gaten te houden!
Wat neem je NIET mee:
kauwgom, mobieltje, geld, sieraden en andere waardevolle spullen.
De accommodatie:
Kampeerboerderij “Ons Thuis”
Oostappensedijk 32
5724 PM OMMEL
Telefoonnummer in geval van nood:
Danitsja Meulendijks

06-54950779

We verzamelen op vrijdag 20 september 2019 op het kampadres in Ommel:
vanaf 18.30 uur (eerder komen heeft geen zin!) en tot 19.00 uur mogen de
kinderen worden gebracht.
Op zondag 22 september 2019 zijn de ouders om 14.00 uur welkom (niet eerder!) om
de kinderen op te halen!
Het is niet mogelijk om het terrein eerder dan bovengenoemde tijden te betreden.

