Uitnodiging JEUGDKAMP bv Strateris
Ben jij minimaal 5 jaar en maximaal een brugklasser en woon je in het gebied van
buurtvereniging Strateris dan is deze uitnodiging speciaal voor jou.
In het weekend van 18 t/m 20 oktober 2019 organiseert buurtvereniging Strateris weer het
jaarlijkse spetterende jeugdkamp; een heel gezellig en actief weekend in de herfstvakantie.
Geef je dus snel op want dit weekend wil je niet missen!

Wat gaan we doen:
In de 1e plaats heel veel plezier maken. Verder spelen we (bos)spellen, maken we een kampvuur,
en doen we vele andere leuke en verassende dingen. Ook dit jaar hebben we weer een erg leuk
kampthema voor jullie in petto: Spionage (aangepast aan alle leeftijden) Ga met ons mee op avontuur
en wie weet wordt jij wel een echte superspion.. Kortom: Dit avontuur wil je echt niet missen!
Waar gaan we naar toe:
“De Blokhut” van Jong Nederland Maasbree Breestraat 11, 5993 BH Maasbree:
http://www.jongnlmaasbree.nl/
Wat kost het:
€ 30,- als jij en je ouders al lid zijn van de buurtvereniging.
€ 45,- als je nog geen lid bent. Voor dit bedrag zijn je vader, moeder, broertjes en zusjes ook
meteen de rest van het jaar lid van de buurtvereniging en kunnen ze meedoen aan alle andere
spetterende activiteiten van onze vereniging.
€ 10,- Als je nog niet het hele weekend mee wilt / durft maar zaterdag overdag graag een
dagje komt meekijken/meedoen/meespelen.
(Kijk snel op de andere zijde voor meer informatie)

Wanneer gaan we en wanneer komen we terug:
- We gaan op eigen gelegenheid naar Maasbree. We verwachten je vrijdag 18 oktober om 13.30
uur in Maasbree. Op zondag 20 oktober is het kamp afgelopen. Om 13.00 uur kunnen je ouders
en/of opa en oma je op komen halen.
- Voor kinderen die eens kennis willen maken met ons gezellig jeugdkamp maar dit jaar nog niet
het hele weekend mee willen of durven is er op zaterdag 19 oktober gelegenheid om een dagje
te komen kijken. Voor info bel of mail: Mark Theeuwes tel: 0646146253 ( info@bvstrateris.nl )
- Als je niet de hele tijd aanwezig kan zijn maar dit spetterende weekend toch echt niet
wilt missen: neem met Mark contact op voor de mogelijkheden om in en uit te stromen.
Routebeschrijving: Rijdt langs de Noordervaart (N275) richting Venlo. 1e rotonde rechtdoor. 2e
rotonde (Beringe) rechtdoor. 3e rotonde links. Weg volgen (N275) tot de T splitsing bij de
McDonalds (langs A67), voor de McDonalds rechts (N277) richting Panningen / Baarlo. 1e
rotonde links (bordje Maasbree volgen). 2e rotonde rechts en daarna meteen links de kanaalweg
op (ventweg). Kruising rechts, de Breestraat in. Deze weg blijven volgen tot de blokhut in het
bos aan de linkerkant (na 1 kilometer).
Wat moet je meenemen: (Voorzie je tas / koffer en overige spullen van je NAAM!!)
- luchtbed / pomp (1 persoons!)
- slaapzak en kussen met kussensloop
- ondergoed, voldoende reserve kleding (die vies mag worden!).
- goede schoenen (we zijn veel buiten), reserve schoenen
- regen kleding (en eventueel laarzen bij nat weer)
- handdoek/washandjes en overige toiletspullen (GEEN
SPUITBUS DEODORANT i.v.m. brandalarm!),
- zaklamp.
Snoep is niet verboden, maar er wordt voor voldoende lekkernijen gezorgd door de leiding
Bijzonderheden: Gebruik je medicijnen of een dieet (bv vegetarisch) of zijn er andere
bijzonderheden, vermeld dit op een apart briefje en lever het in bij de opgave.
Noodnummer: Wij zijn tijdens het weekend altijd bereikbaar op 0646146253
OPGAVE: Voor 1 OKTOBER 2019 middels onderstaand strookje met betaling van de kosten of
via een mailtje naar opgave@bvstrateris.nl + betaling op rekening: NL19RABO0135529859 op
naam van Buurtvereniging Strateris) BEWAAR DIT STENCIL!
-------------------------------------------------------------------------------------------------Achternaam__________________________ Voornaam ________________________
Geboortedatum________________________
Adres + eventueel ander adres ouders _______________________________________
e-mail adres: _______________________________________
Telefoonnummer(s), waarop ouders (of anderen) ALTIJD bereikbaar zijn!!_______________
Inleveren bij Mark Theeuwes, Hinkert 51 of Willy Tijks, Mgr. Kreijelmansstraat 23

