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Brief 2 AVV Pupillenkamp 2021 

2-3 oktober 

xx September 2012 

 

Beste pupillen en ouders, 

Hier de tweede nieuwsbrief over het kamp. Als je je hebt aangemeld, dan vind je in 

deze brief de belangrijke informatie over tijden en spullen die je moet meenemen. 

Het thema van dit kamp is:  Geluiden in het bos. 

Aankomst kamp en belangrijke tijden: 
Aankomst kamp: 10:00 uur 

Waar gaan we heen?  

We hebben een mooie accommodatie gevonden, het wordt 

dit jaar weer Scoutsrally Neerpelt in “ de Leemberg”  

Ralleylaan 3, 3910 Neerpelt 

HIER de Routebeschrijving vanaf AVV 

Exacte locatie van de Blokhut de Leemberg 

Breedtegraad: 51.232812 | Lengtegraad: 5.416804 

 

Het verblijfscentrum is een mooie locatie met veel mogelijkheden om te sporten 

en spellen te doen. 

Dit jaar hebben we een locatie met verschillende slaapzalen. Per slaapzaal is een 

kamer-indeling gemaakt. We zijn met 47 kinderen. 

https://goo.gl/maps/sswQD8vY3oupP1Zb8
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Wat gaan we allemaal doen? 

Zaterdag 2 oktober 
10:00  Aankomst ouders (zelf brengen).  

Kinderen graag met volle maag brengen. 

Kinderen naar de slaapkamers brengen en bedje klaar maken 

Identiteitsbewijs inleveren in de betreffende doos. 

10:45  Ouders vertrekken weer! Want we gaan hele leuke spellen doen 

18:00  BBQ voor de kinderen en begeleiders 

20:30 Klankenbingo en opzoek naar het geheim van het klankenbos 

Zondag 3 oktober 
09:00 Opstaan + Ontbijt 

10:00 Diverse activiteiten 

15:00 Kinderen ophalen zorg dat je er 15:00 uur echt bent en vertrek pas 

nadat we gezamenlijk hebben afgesloten  

Identiteitsbewijs weer meenemen uit de betreffende doos. 

15:30  Sluiten we de poorten van het kamp. 

Poetsen: Voor de mensen die hebben opgegeven voor het poetsen. Kom een 

uurtje eerder. We moeten vegen, dweilen en afwassen. Neem wat 

schoonmaakspullen mee. Veel handen maken licht werk. Dank voor 

alle aanmeldingen!!! Super fijn dat jullie helpen. (zie verderop in deze 

brief) 

Informatie?  
We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Die kun je stellen aan de 

trainers/begeleiders. Of via Pupillenkamp@avv-atletiek.nl 

Aanvullende informatie is te vinden op de website: 

http://avv-atletiek.nl/ ->Pupillen ->Pupillen Actueel 

Begeleiders/ contact personen:  
Hans ten Berge +31 6 51 339 246 

Hans Klopping +31 6 51 341 993 

mailto:Pupillenkamp@avv-atletiek.nl
http://avv-atletiek.nl/
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Eigen risico 
Er zijn altijd risico’s aan het mee gaan met een kamp. Vanuit AVV uit zullen we 
zorgen voor voldoende begeleiders en veiligheid maar mee gaan is op eigen risico. 
AVV is niet aansprakelijk voor schade of kwijtgeraakte spullen. 

Neem dus geen waardevolle spullen mee als mobieltjes en zo, de kinderen hebben 
hier helemaal geen tijd voor ☺. 

Groepsfoto 
We nemen dit jaar geen foto’s omdat dit niet meer is toegestaan volgens de nieuwe 

privacyregels. We willen een uitzondering hierop maken met een groepsfoto van 

alle kinderen. 

Begeleiders  
We hebben veel aanmeldingen gehad van ouders die mee willen als begeleiding. 

Met in totaal 48 kinderen is het een hele verantwoordelijkheid om goed te zorgen 

voor alle kinderen. Dank voor alle aanmeldingen. Wij hebben de volgende mensen 

die zich hebben opgegeven voor het begeleiden van het kamp.  

 

Bereikbaarheid ouders tijdens kamp! 
Het kan voorkomen tijdens het kamp dat een kind ziek wordt, heimwee heeft of 

een enkel verstuikt. We hebben de nummers die jullie hebben opgegeven bij 

lidmaatschap of strippenkaart ter beschikking om jullie te bellen als er iets is. We 

verwachten dan ook dat jullie wel bereikbaar zijn en hou er rekening dat het kan 

voorkomen dat je kind op gehaald moet kunnen worden. Geniet van je vrije 

weekeinde maar hou bovenstaande altijd in je achterhoofd. Het is voorgekomen in 

het verleden dat kinderen ziek werden en ouders niet bereikbaar waren of beiden 

hadden gedronken. Dat willen we graag voorkomen. 

Nr Naam Opmerkingen Zaterdag Slapen Zondag

1 Bram Jansen Vader Dirkje Jansen 1 1

2 Chama Warnaar Moeder Sidney Hendrikx (Keuken) 1 1

3 Charlotte Booij Moeder Tom Chassard 1 Nee 1

4 Dagmar Oolbekkink  Moeder Iris Oolbekkink 1 1

5 Elise Rave Moeder Sam Deuze 1 1

6 Hans Kopping Trainer 1 1

7 Hans ten Berge Trainer 1 1

8 Inge Cornelissen Moeder Zoë den Holder 1 1

9 Kai Lemmen Moeder Mila (Za vanaf 18 uur) 1 1

10 Kim Coppens Moeder Jessie van der Velden 1 1

11 Kirsten Verdonschot Moeder Ruben Annemijn Rik Janssen 1 1

12 Mark Gijsbers Vader Pien Gijsbers 1 1

13 Phaedra Moeder Branko van Paassen en pupillen 1 1

14 Pietro Andricciola Vader  van Giovanni Andricciola 1 1

15 Rob janssen Vader Ruben en Annemijn Rik Janssen 1 1

16 Christine Nabuurs (alleen za avond + zondag ) Moeder van Niels Haartsen 1

17 Ruben Verburg Vader Guus Verburg 1 1

16,00 0,00 17,00
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Poetsen 
Zoals in het schema vermeld dank voor alle aanmeldingen die komen poetsen. 

Graag een uur eerder (14:00uur) voor het ophalen van de kinderen er zijn dan 

hebben we een uur om alles weer schoon te maken.  

Meeneem checklist 
We hebben ook een meeneem lijst en neem NIET meeneem lijst: 

Dit jaar zijn er stapelbeden met matrassen en kussens. Dus geen luchtbedden en zo.  

Begeleiders moeten wel een luchtbed meenemen als ze blijven slapen want de 

bedden zijn voor de kinderen ☺. Alleen als er over zijn kunnen we deze gebruiken. 

 

 
Vervolg zie volgende pagina 

 

 

Slapen / Toiletspullen 

Slaapzak

Toilet spullen

Handdoek

Pyjama (het is koud s'nachts)

Kussensloop (er zijn kussens maar eigen kussen mag)

Matras hoes (als je dat wil slaapzak is ook genoeg)

Meeneem checklist Kamp

Kleding

Sport kleding

Regenkleding

Schone sokken 

Schone onderbroek

Sportschoenen

Reserve kleding (ivm regen of vuil worden)

Goede jas voor koude avond
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Het kan al koud zijn in de avond dus een warme jas is belangrijk. Het kan zelfs 

vriezen snachts. 

 
 

Als de kinderen even zelf een spelletje willen doen 

 

 

 

Ingeschreven kinderen  

Naam Pupil 

Alise Robert 

Annemijn Janssen 

Bibelotte van Dongen 

Branko van Paassen 

Cathelijne Klaassen 

Cedric Robert 

Dirkje Jansen 

Elise Grosfeld 

Floor Strijbos 

Gijs Couwenberg 

Giovanni Andricciola 

Goos Sturkenboom 

Guus Verburg 

Diversen Belangrijk

Identiteitsbewijs (buitenland)

Vuilniszak + tape + Naam pupil erop

Reflector hesje 

Zaklamp (met volle batterij)

Muggenspul (voor savonds in het bos)

NIET MEENEMEN

Geld 

Snoep (wij zorgen voor snoep en lekkers)

Mobieltjes enz, gewoon thuis laten

Waardevolle spullen
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Iris Oolbekkink 

Jessie van der Velden 

Jip Kuijken 

Julia Van Dooren 

Kes van Dijk 

Lara Martens 

Laura van Dingenen 

Lilly Maass 

Lucas Lavrijssen 

Mannes Aarts 

Mick de Bie 

Mila van Dijk 

Mila van Paassen 

Niels Haartsen 

Noëlle Fransen 

Pavlos Raijmakers 

Phileine van Beek  

Pien Gijsbers 

Pim Sjenitzer 

Rik Janssen 

Ruben Janssen 

Sam Deuze 

Sarie Jansen 

Sebas Baken 

Sidney Hendrikx 

Silvan Coolen 

Sterre Geenen 

Sven van Raemdonck 

Tessel ter Plegt 

Teun van Woerden 

Tim van Rooij  

Tom Chassard 

Tristan Brok 

Vince de Greef 

Zoë den Holder 
 


