Jeugdzomerkamp Alkmaar
Inf ormat iebrief 2018
Voor de ouders/verzorgers en de
deelnemers van de jongste groep,
middengroep en tienergroep.
Vertrek naar Loon op Zand
Zaterdag 28 juli vertrekken we om 15.30
uur. Alle deelnemers en ouders worden om
15.00 uur verwacht in verband met het
inladen van de bagage en fietsen en
natuurlijk om uitgebreid afscheid te nemen.
De bus vertrekt vanaf de parkeerplaats
bij het PCC aan de Vondelstraat 41.
We reizen met een touringcar. De kinderen
mogen pas instappen nadat hun naam is
aangekruist op de buslijst. Kinderen die
last hebben van wagenziekte mogen voor
in de bus.
Terugkomst in Alkmaar
Vrijdag 3 augustus vertrekt de bus om
14.00 uur vanuit Loon op Zand naar
Alkmaar. Wij verwachten rond 15.45/16.00
uur weer aan te komen in Alkmaar, op de
parkeerplaats bij het PCC aan de
Vondelstraat 41.
Verblijfsadres
Kampeerboerderij Land van Kleef
Land van kleef 6
5175 BT Loon op Zand
Contactgegevens
De projectondersteuner en coördinator zijn
te bereiken via de onderstaande nummers:
Kevin Korthagen:
06 54955672
Katy Stolk:
06 23595793
Bagage
Alle bagage gaat mee de bus in. Alle
bagage dient goed verpakt te zijn in een
koffer en/of tas, voorzien van een
naamlabel. Wij verzoeken u dringend niets
in zakken mee te geven.

Wat nemen de deelnemers mee?
• Pyjama(s)
• Kussen
• Onderbroeken
• Slaapzak
• Sokken
• Kussensloop
• Hemdjes/T-shirts • Hoeslaken
• (korte) Broeken
• Handdoeken
• Warme trui
• Badlaken
• Disco en thema
• Vuile was tas
outfit (sprookjes) • Gebruikelijke
• Zwemkleding
toiletartikelen
• Regenkleding
• Zaklamp
• Goede dichte
• Lijstje adressen +
schoenen
postzegels
• Slippers/sandalen • Rugtas
• Regenlaarzen
• Petje
Denk aan voldoende kleding voor de hele
week (7 dagen/ 6 nachtjes), maar neem
liever nog wat extra’s mee. Houd rekening
met het voorspelde warme weer.
Zowel voor de kinderen als voor hun
leiding is het gemakkelijk als kleding en
schoeisel gemerkt zijn.
Wat nemen de deelnemers niet mee
Geen waardevolle spullen. Tablet,
MP3 spelers en/of spelcomputers.
Absoluut ook geen (zak)mes meenemen.
Dit alles wordt anders in beslag genomen
en op vrijdag 3 augustus weer
teruggegeven. Mobiele telefoon is ook niet
toegestaan.
Zakgeld
Alle groepen hoeven geen zakgeld mee te
nemen. Rotary de Waag doneert aan elk
kind 5 euro zakgeld.
Fietsen
Alle kinderen brengen bij vertrek van de
touringcar op zaterdag 28 juli hun fiets
mee. De fietsen worden zaterdagochten 28
juli om 11.00 ingeladen bij het PCC aan de
Vondelstraat 41.G
Ter plekke wordt dan een korte
fietsenkeuring gehouden. Graag ook een
reservesleutel met naamplaatje inleveren
bij Katy

Op vrijdag 3 augustus worden tussen
15.30 en 16.00 uur de fietsen weer uit de
vrachtwagen geladen bij de parkeerplaats
van het PCC aan de vondelstraat 41.
Medicijnen en medicijngebruik
Indien uw zoon/dochter medicijnen
gebruikt verzoeken wij u deze bij het
vertrek af te geven aan Katy. Wij
verzoeken u om haar goed te instrueren
voor wat betreft het gebruik van de
afgegeven medicijnen (voor zover u dat al
niet heeft gedaan op het inschrijfformulier).
Wilt u er in ieder geval voor zorg dragen
dat
• U de doosjes/tubes e.d. medicijnen bij
elkaar gevoegd afgeeft.
• U duidelijk de naam aangeeft.
• U er een gebruiksaanwijzing bijvoegt
(origineel en/of door u geschreven.)
Indien uw zoon/dochter eventueel
medicijngebruik zelf regelt, dan willen wij
dat ook graag van te voren weten.
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en Kevin Korthagen.
Fotograaf
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Projectleiding
Katy Stolk & Mirjam Pietersma
Nadere informatie
U kunt ons altijd benaderen als u nog
vragen heeft, ons mailadres is:
info@jeugdzomerkampalkmaar.nl
Update tijdens de kampweek
Tijdens het kamp zullen er regelmatig
foto’s en berichtjes worden geplaatst op
onze facebook pagina.
www.facebook.nl/JeugdzomerkampAlkmaar

De groepen
De deelnemers worden tijdens de
kampweek over twee groepen verdeeld.
Midden groep
8 t/m 11 jaar
Tiener groep
12 t/m 15 jaar
Elke leeftijdsgroep heeft gedurende de
kampweek een eigen leidingteam.
Daarbinnen worden de groepen
onderverdeeld in tafelgroepjes van
ongeveer 8 kinderen met 2 man
groepsleiding. Hieronder staan de namen
van de groepsleiders.
De leiding
Onderstaande personen gaan mee als
leiding:
Midden groep:
Nienke Groot, Hulya Pekkutucu, Branko
Hart, Eva Vlugt, Marcella Gomes, Serena
Le Double, Manoe Stuifbergen en
Christopher Stolk.
Tiener groep
Martine Smith, Wout van Helvoirt, Ingrid
Defourny, Luigino Hooi, Jules Stuifbergen
en Milena Kubelka.
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