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Datum: 09 januari 2016 

Betreft: Weekend Kamp 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer op IJsberenweekend met de Welpen-Meiden – een 

nachtje weg in de vertrouwde omgeving van ons eigen clubgebouw. Hierbij een brief met 

verdere informatie. 

 

Op zaterdag 30 januari verzamelen we om 13.00 uur in ons clubgebouw (na het middageten). 

Op zondag 31 januari om 16.00 kunt u uw dochter weer ophalen  

 

We verblijven het weekend in ons eigen clubgebouw. 

Mocht er tijdens het kamp een noodgeval voordoen dan kunt u ons bereiken onder de 

nummers:  

06-502 60 502 Raksha (Arianne) 06-28780440 Mowgli (Karel) 

 

 

Wilt u het onderstaande formulier invullen (ook als uw dochter niet mee gaat op weekend 

kamp – we hebben graag voor alle meiden deze informatie compleet) en op of voor 23 

januari bij ons inleveren? Dat kan via email of op papier. 

 

Het kampgeld bedraagt €12,50. De kampbijdrage graag voor of op 30 januari contant 

meegeven in een envelop met de naam van uw dochter.  

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, maar mochten er nog vragen zijn dan kunt u 

altijd contact met ons op nemen via bovenstaande contactgegevens. 

 

Met vriendelijke groet, 

De kabouter-meiden leiding 

Mowgli, Raksha, Mor en de rest van de leiding.  

 

 

 

  

   

 

 

WELPEN -  MEIDEN 

 

contact; 

welpen-meiden@obithecat.nl 

06 - 646442803 



Lijst van kampspullen 

 

 1-persoons slaapmatje 

 

 Slaapzak 

 

 Kussen 

 

 Knuffel (verplicht) 

 

 Pyama 

 

 Toiletspullen 

 

 Handdoek + washandje 

 

 Theedoek 

 

 Schaatsen* 

 

 Slippers/pantoffels  

 

 Schone kleding voor zondag 

 

 Warme trui 

 

 Regenkleding indien nodig 

 

 

 

 

 evt Snoep (niet meer dan 1 zak) 

 

 Geen kostbaarheden of make-up 

 

 Geen mobiele telefoon 

 

 

* Indien uw dochter geen schaatsen heeft dan €5.00 extra meegeven in de envelop van uw 

dochter voor het huren van de schaatsen. 

LET OP – HET STAAT NIET 100% VAST DAT WE GAAN SCHAATSEN! 

 

1. Liever geen veloursluchtbed aangezien deze snel stuk gaan op een ruwe ondergrond.  

 

2. We verzoeken u om alle kleding van uw dochter te merken (watervast) met de naam of 

initialen van uw dochter, zodat de eigendommen makkelijker bij de juiste eigenaar blijven. 



 

 

Dit formulier s.v.p. retourneren voor 24 januari in een envelop met de  

naam van uw dochter en de kampbijdrage (€12,50) en eventueel de  

bijdrage voor het huren van schaatsen (€5.-). Dit krijgt u vanzelfsprekend  

retour wanneer wij niet gaan schaatsen. 

  

Naam  : ………………………………………………… 

 

Mijn dochter gaat WEL / NIET mee op weekendkamp 30-31 januari 

Waar bent u tijdens dit kamp bereikbaar: 

……………………………………………………………… 

Tel.       : ……………………………………………… 

 

Heeft uw dochter een allergie: JA / NEE  

 

Gebruikt uw dochter medicijnen: JA / NEE 

Zo ja, welke en waarvoor: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Wanneer moeten deze worden ingenomen: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Kan uw dochter dit zelf: JA / NEE 

 

Volgt uw dochter een dieet: JA / NEE 

Zo ja, wat voor een dieet: 

…………………………………………………………………………… 

 

Zijn er nog andere medische zaken van belang zoals slaapwandelen, bedplassen, heimwee, 

hooikoorts, reisziekte o.i.d.: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Zijn er nog dingen die we verder moeten weten: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Hierbij geef ik toestemming dat de leiding, naar eigen inzien, met mijn kind naar het 

ziekenhuis mag gaan en een daartoe bevoegde arts naar medische noodzaak mag besluiten 

mijn dochter te behandelen. 

 

_____________________  handtekening 

 

 

_____________________  naam ouder/ verzorger 


