Vrijdag 15 juni t/m Zondag 17 juni 2018

Welkom:
De organisatie van het
Eldenia Kids Got Talent

Pupillenkamp

heeft de locatie in St Michielsgestel wederom vast kunnen leggen.
Hier zijn wij van 15 t/m 17 juni te gast.
Deze kampioenschappen staan in het teken van veel leuke spellen,
sportieve opdrachten en een spannende strijd om prachtige
Pupillenkamp prijzen.
Met de hoofdprijs gaat iedereen naar huis. Dit is een onvergetelijk
superkamp met veel mooie en leuke herinneringen.
Met sportieve groet,
De Pupillenkamp Commissie
NB: Op vrijdag zal er rond 22.00 een BBQ zijn. Wij verzoeken u
om uw zoon/dochter voor vertrek iets te laten eten.

Het programma:
Vrijdag 15 juni: Iedereen moet uiterlijk om 16.15 uur aanwezig zijn
bij Eldenia. U kunt tot 16.30 uur afscheid nemen van uw
zoon/dochter, hierna wordt het Pupillenkamp geopend. Omstreeks
17.00 uur worden de deelnemers en begeleiders met bussen naar de
locatie vervoerd. Daar komen wij rond 18.00 uur aan en starten dan
gelijk met diverse spellen. Rond 22.00 is er een BBQ waarna de
jongste deelnemers naar de slaapvertrekken gaan. Voor de oudere
deelnemers is er nog een spannend spel.
Zaterdag 16 juni: Om 08.00 uur starten wij met een gezamenlijk
ontbijt. De hele dag zal in het teken staan van diverse spellen en
wedstrijden door de diverse teams. In de middag wordt er een lunch
verzorgd, hierna worden de spellen en wedstrijden vervolgd. Om
voldoende krachten op te doen voor het avondprogramma zal er
gedineerd worden in de dinerzaal. In de avonduren zal er een
surprise activiteit zijn.
Zondag 17 juni: Op de laatste dag van het kamp worden de prijzen
verdeeld. De uitvoering van de verschillende spellen en activiteiten
maken het verschil. Na het programma van de zondag vertrekken
wij weer richting Arnhem en sluiten wij af in het zwembad de Koppel.
Omstreeks 18.00 uur zijn we weer terug bij V.V. Eldenia waarna we
gezamenlijk het Pupillenkamp afsluiten op het hoofdveld.

Vervoer:
Op vrijdag zullen we vanaf V.V. Eldenia met bussen richting het
terrein in Sint Michielsgestel rijden. Dezelfde bussen halen ons
zondag op om ons weer bij V.V. Eldenia af te zetten.

Bagage:
Om te voorkomen dat de bussen overbeladen raken met bagage,
wordt dit met een aparte wagen vervoerd. Daarom het verzoek aan
de ouders om de bagage reeds op donderdag 14 juni tussen
18.30 en 20.30 uur aan de achterkant van het clubhuis van V.V.
Eldenia af te geven.
Graag voorzien van naam en elftal d.m.v. stickers/labels of iets
dergelijks.

OPGELET: Bij inleveren van kleding, geeft u ook
even aan de begeleiding door:
1. als uw zoon/dochter medicijnen gebruikt
2. als uw zoon/dochter geen zwemdiploma heeft
3. als er extra aandacht geschonken dient te
worden tijdens het verblijf van uw zoon/ dochter

Noodzakelijke Kleding/Spullen:













slaapzak en kussensloop
voldoende ondergoed en sokken als verschoning
warme trui voor de avond
sportkleding (en extra sportkleding en plastic tas i.v.m.
programma)
trainingspakken
toiletartikelen
zwemkleding (er mag ALLEEN gezwommen worden in een
zwembroek. NIET in een voetbalbroekje)
extra handdoek voor na het zwemmen
voetbalschoenen en sportschoenen
spelletjes (kaarten, dobbelstenen, Stratego, e.d)
zaklamp (STOP DEZE IN DE HANDBAGAGE!)
goed humeur

Wat moet je niet meenemen:






snoep, frisdrank of energiedrank
geld
waardevolle spullen
mp3 speler
mobiele telefoon

V.V. Eldenia stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies en/of
schade aan waardevolle spullen.

Dringend verzoek aan de ouders:
Uw zoon/dochter komt niets te kort tijdens dit kamp. Toch gebeurt
het nog steeds dat kinderen versnaperingen meekrijgen in een aparte
rugzak. Dit is niet leuk voor de andere kinderen. Wij zorgen overal in
voldoende mate voor. Wij zullen in voorkomende gevallen gepast
reageren.

Sponsoren:
Ieder jaar kost het organiseren van een kampweekend voor zo’n 100
jongens en meisjes, naast veel energie, ook veel geld. De
kampcommissie probeert de kosten voor de ouders altijd zo laag
mogelijk te houden. Met behulp van vele mensen en bedrijven die
onze club en deze activiteit een warm hart toedragen lukt dat!
Daarom een speciale dank aan die mensen en bedrijven die dit
mogelijk maken

Begeleiding:

Deze begeleiders zullen het kamp voor uw zoon of dochter
onvergetelijk maken:
Wim Hendriks, Jan de Braal, Dennis de Braal, Henk Roozenboom,
Piet de Leeuw, Ruud Schoofs, Raymond de Leeuw, Wim Whien,
Danny Pultrum, Martijn Elberts, Mike van Haarlem, Marco Bartels,
Angela Hermsen, Leroy Siecker, Rim Onck, Michella Dorresteijn,
Louis Planken, Claudia Willemsen, Roy Steenstra, Christel Doedens.

Facebook : Eldenia.Pupillenkamp
Noodgevallen:
Alleen in geval van nood bellen naar:
Wim Hendriks: 06-51499133

