
 

Jeugdkamp 2013 

Beste jongens en meisjes, 

Het is bijna juni en dat betekent natuurlijk: jeugdkamp! Het thema dit jaar is Expeditie SVL.  

We blijven dus niet in Langbroek maar gaan echt op expeditie, en wel naar Austerlitz. We 

vertrekken vrijdag 28 juni om 18.30 uur en zullen zondag 30 juni om ongeveer 14.15 uur 

weer terug zijn in Langbroek. 

Alle jongens en meisjes die lid van SVL en 6 jaar of ouder zijn, én nog op de basisschool 

zitten, mogen mee op kamp. Je kunt je tot 15 mei a.s. voor het kamp opgeven via 

onderstaand strookje. De kosten voor dit weekend bedragen 10 euro per kind. Dit graag 

voldoen bij het inleveren van het strookje. 

Om een leuk kamp te kunnen organiseren hebben we wel wat hulp nodig. Het zou heel fijn 

zijn als je vader of moeder op onderstaand strookje wil aankruisen waarbij hij/zij ons wil 

helpen. 

Wij, Irene, Elise, Anita en voor het kamp extra, Aline, hebben er al veel zin in. Jij ook? Geef je 

dan snel op! Lever het onderstaande strookje + €10 vóór 15 mei in bij: 

Irene van Rossum, G. Achterbergstraat 21 óf bij Anita Aalbertsen, Cotherweg 39. 

 

===========================================================================  

  
Naam: ………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………… 

Telnr: ………………………………………… Leeftijd: …….…… 

Email: …………………………………………………………………….…… 

Evt, bijzonderheden (bijv. medicatie): ……………………………………………………… 

 

Mijn vader/moeder wil wegbrengen en helpen bij het spellencircuit op vrijdagavond: ja / nee* 

Mijn vader/moeder wil van/naar het zwembad rijden zaterdagochtend:  ja / nee* 

Mijn vader/moeder wil ophalen op zondagmiddag: ja / nee* 

*doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

  



  

 

 

 

 

Wat heb je allemaal nodig als je op expeditie gaat? Neem in ieder geval mee: 

- Slaapspullen: slaapzak, kussen, pyjama en een zaklamp(!). 

- Toiletspullen: tandenborstel, tandpasta, borstel. 

- Sportieve kleding, sportschoenen, warme kleding. 

- Zwemspullen.  

- Eventueel make-up/verkleedspullen voor de bonte avond. 

 

 

Hoe ziet de expeditie er in grote lijnen uit? 

 

- Vrijdag 28 juni 

o 18.30 uur vertrek SVL 

o 20.00 uur Expeditie SVL spellencircuit 

o 22.00 uur een hapje en een sapje 

o 22.30 uur Expeditie SVL nachtproef 

 

- Zaterdag 29 juni 

o 08.15 uur ontbijt 

o 10.00 uur zwemmen 

o 13.30 uur lunch 

o 14.30 uur voorbereiden bonte avond 

o 18.00 uur avond eten 

o 20.00 uur bonte avond 

o 22.00 uur Expeditie SVL survival nachtspel 

 

- Zondag 30 juni 

o 08.15 uur ontbijt 

o 10.00 uur Expeditie SVL bosspel 

o 12.30 uur lunch  

o 13.30 uur inpakken en opruimen 

o 14.15 uur eiland-raad en terugkeer naar SVL 

 

 

 


