Judokamp 2017
Tilburg, 2 juni 2017
Beste ouder(s),
Wij vinden het heel leuk dat uw zoon/dochter zich heeft opgegeven voor het JKT kamp!
Alle informatie die u nodig heeft, kunt u in deze brief lezen. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, twijfel niet en
neem contact op met kampcommissie@judoklub-tilburg.nl of bel een van de nummers, zie kopje bereikbaarheid.

Datum en Locatie
Op vrijdag 7 juli kunt u uw zoon/dochter brengen tussen 18.00 en 18.30 uur.
S.v.p. op tijd aanwezig zijn en met een volle buik!
Op zondag 9 juli wordt u verzocht om 15.15 uur aanwezig te zijn voor het bijwonen van de medaille ceremonie en
aansluitend ophalen. Wij begroeten u graag op locatie: De Runsvoort, Runsvoort 2, 5268 KN te Helvoirt.

Meeneemlijst:















Trainingspak / Lange broek en trui met lange mouwen
(Regen)Jas
Ondergoed en sokken (ruim voldoende!)
Extra kleding (warme of regenkleding, naar gelang wat het weer wordt)
Extra schoeisel (o.a. sportschoenen en stevige schoenen voor in het bos)
Reflecterend hesje.
Bidon
Handdoek
Toiletspullen: Tandenborstel, tandenpasta, douchespullen etc. LET OP: Alleen een DEO ROLLER is toegestaan!
Zonnebrand en eventueel muggenolie
Slaapspullen: - Hoeslaken 1-persoons, - Kussen met sloop, - Slaapzak/Dekbedje en - Pyjama
Zaklamp
Een grote plastic zak voor vieze/natte kleding in te doen
Goede zin!

Dit mag er NIET mee genomen worden:







Elektronische apparaten (mobieltje, tablet, muziekapparatuur etc.)
Sprays met name spuitbusdeodorant, parfums en muggenspray.
Zakmes, Geld en Sieraden (het is beter deze thuis te laten)
Voetbalschoenen met noppen
Sigaretten, drugs, alcohol en energiedrankjes
Een slecht humeur!

Bereikbaarheid
Iedere deelnemer heeft bij de inschrijving een telefoonnummer opgegeven. Bij aankomst vragen wij u zich te melden bij
Lian/Wendy en wordt het telefoonnummer, voor de zekerheid, nog een keer met u gecontroleerd.
In geval van nood kunt u ons bellen: Remco 06-21176954 of Wendy 06-43180436

Medicijnen
Ook voor de medicijnen geldt, dat deze nogmaals bij aankomst worden gecontroleerd (tijd en wijze van innemen etc.)
U kunt zich hiervoor bij Jill Evers melden. U wordt verzocht de medicatie in een gesloten verpakking af te geven, met
daarop de naam van uw zoon/dochter en de dosering.

Algemeen
Tijdens de kampactiviteiten worden er foto’s genomen, welke u later op de site www.judoklub-tilburg.nl
kunt bekijken. Mocht u hier niet akkoord mee zijn, dan verzoeken wij u dit tijdig door te geven.
Veel groetjes, namens de Kampcommissie
Remco van der Aa, Lian Clement, Jill Evers en Wendy Weijtmans.

