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Naam zwemkamper: __________________________ 



  

 

Beste zwemkamper,  

Het is alweer bijna zover. Op 17, 18 en 19 juni gaan wij op ons jaarlijkse jeugdkamp.  

In dit boekje vind je alles wat je nodig hebt om mee te kunnen op kamp!  

Wij verzamelen op vrijdagavond om 18.15 uur bij zwembad de Gelenberg.  
Hier zullen wij een gezamenlijke training volgen. Dit zal rond 20.00 uur afgelopen zijn. 
Vergeet je zwemspullen niet! Het is belangrijk dat je op de fiets komt!  

Na de training zullen we met elkaar naar het kampterrein fietsen.  
Bagage zal door de ouders en de activiteitencommissie worden vervoerd naar het 
kampterrein tijdens de training.   

Wij zullen deze twee dagen verblijven op:  

Boerencamping “De Biggelaar” 
Kooistraat 1a 

6654 K.H. Afferderen(Gld.)  
Tel.: 0487-518232 

Noodgevallen:  

Voor noodgevallen is de kampleiding 24 uur per dag bereikbaar:  
Saskia van Leur : 06-29127544 
John Snaphaan : 06-23431359  
Kelly van Heezen : 06-81369379  
Deze nummers zijn alleen voor daadwerkelijke noodgevallen beschikbaar!  
 
Medicijnen:  

Wanneer je medicijnen gebruikt of een speciaal dieet volgt neem dan contact op met de 
organisatie van het kamp; Nicole Snaphaan (activiteiten@gelenberg.nl – 06-51660221). 
Neem geen medicijnen mee die niet zijn voorgeschreven door een arts!  

Wanneer je klachten of pijn hebt, meldt dit dan bij de kampleiding, deze zullen je dan 
verder helpen.  
 
Zakgeld:  

Het meenemen van zakgeld is niet nodig! Voor alles is gezorgd. Als je toch geld wil 

meenemen bedenk je dan goed dat dit voor eigen risico is en de kampleiding niet 
aansprakelijk is voor diefstal, verlies en dergelijke.  
 
 



  

 

Het slapen:  
 
Wij zullen met elkaar in een grote tent overnachten. Dit houdt in dat kampleiding en 
kampgangers bij elkaar liggen.  
 
Activiteiten op het kamp:  
 
Jullie zijn allemaal ingeschreven voor de Rabobank Fietstocht. Met deze fietstocht zamelen 
we geld in voor de vereniging. De fietstocht houd in dat jullie onder begeleiding 25 
kilometer gaan fietsen door het land van Maas & Waal. Afsluitend zal er een grote 
barbecue worden gehouden op het kampterrein waar jullie feestelijk worden onthaald!  

Er zullen veel leuke dingen georganiseerd worden dus laat je verrassen! 
Een klein ding willen we wel verklappen…zaterdagavond zal er een bonte avond zijn. 
Thema van dit feest zal uiteraard “feestelijk zomers!”.  

We zouden het leuk vinden als jullie met elkaar iets voorbereiden voor deze avond. Zorg 
ervoor dat je de muziek die je wil gebruiken(CD) meeneemt naar het kamp! Het maakt 
niet uit hoe groot de groepen zijn, als het maar leuk is! Zaterdag vóór de bonte avond 
hebben jullie nog tijd om te oefenen!  
 
Verzekering:  
 
Alle kampgangers en kampleiding zijn volledig verzekerd.  
Voor administratieve vragen kunt u zich richten tot de secretaris van de Gelenberg, Tjarda 
Willemsen (secretaris@gelenberg.nl). 
 
Wanneer er door de kampleiding besloten wordt naar de spoedeisende hulp te gaan, zal 
dit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis zijn. Telefoonnummers van de ouders hebben wij, de 
mobiele nummers daarentegen niet. Wanneer je het prettig vind deze wel kenbaar te 
maken kan dit. Laat de kampganger dan een briefje meenemen met het mobiele 
nummer.   
 
Naar huis:  

Op zondagmiddag 19 juni rond 12.00 uur is het kamp voorbij zodat de kinderen nog 
aandacht kunnen besteden aan vaderdag. 
Ouders zijn vanaf 11.30 uur welkom op het kampterrein om hun kinderen weer op te 
komen halen.  
 
 
 
 



  

 

Wat neem je mee:  

 Zwemspullen (voor training) 
 Zwemspullen (voor recreatief zwemmen) 

 Handdoeken (inclusief grote handdoek voor recreatief zwemmen)  
 Fijn zittende kleding die vuil mag worden  
 Nachtkleding  

 Regenkleding  
 Slaapzak, luchtbed en kussen 

 Zaklamp 
 Toiletspullen  
 Plastic zak voor natte kleding  

 Een bord, beker en bestek voorzien van naam  
 Theedoek  
 Geen nieuwe schoenen maar goed sluitende schoenen!  

 Slippers  
 FIETS!  
 Een spelletje voor wanneer het slechter weer is!  

Kosten:  

De kosten voor het kamp zijn voor iedereen gelijk: € 35,= per persoon. 
We willen de bijdrage graag innen via een eenmalige machtiging, dit is de laatste bladzijde 
van dit kampboekje. Deze machtiging willen wij graag uiterlijk vrijdag 17 juni bij aanvang 
van het kamp retour ontvangen.  
Wilt u liever op een andere manier betalen laat dat dan alstublieft even weten aan Nicole 
Snaphaan (activiteiten@gelenberg.nl - 06-51660221). 

Route:  

Vanuit zwembad de Gelenberg:  

- Vanaf het gelenberg terrein rechtsafslaand de Koningsstraat in; 
- In Afferden de 5e afslag rechts nemen (afslag voetbalveld!); 
- Na het viaduct direct eerste straat links (afslag Kooistraat);  
- Camping de Biggelaar bevind zich aan de linkerzijde (huisnummer 1a). 

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met de kampleiding onder het E-mail adres:  
johnsnaphaan@wanadoo.nl of saskiavanleur@hetnet.nl  

 
Tot vrijdag de 17e!  

Groeten,  
De Kampleiding (John, Saskia, Kelly en Lizanne met extra hulp van Rutger Volgelpoel, 
Edith van Dongen en Nicole Snaphaan) 



  

 

Jeugkamp 2011 – ZV De Gelenberg 

 

Naam:  _________________________________________________________________________ 

Bank:  _________________________________________________________________________ 

Rekeningnummer: __________________________________________________________________ 

 

Bovenstaande rekeninghouder geeft toestemming voor de eenmalige afschrijving van  
€ 35,=  ten gunste van het jeugdkamp 2011 van Zwemvereniging de Gelenberg. 

 

Datum: ____________________ 

Handtekening: 

 

 

________________________ 


