
 

 

Beste Pupil, 
 
Jij hebt je opgegeven voor het TENTENKAMP 2014. Onderstaande wat nadere informatie voor jou en 
je ouders en/of verzorgers. Lees dit samen met je ouders en/of verzorgers goed door. 
 
Je wordt op woensdagmiddag 28 mei 2014 om 16:15 uur op het sportpark Slobbengors verwacht. 
Mocht je om wat voor reden dan ook later komen, meld je dan in de commissiekamer. Bij aankomst 
(slaap)spullen in de aangewezen kleedkamers leggen en dan direct naar de kantine waar een 
welkomstwoordje wordt gehouden. Daar zal ook de indeling voor het tentenkamp bekend worden 
gemaakt, en hoor je wie jouw begeleider is tijdens het tentenkamp. Daarna gaan we de tenten (en/of 
kleedkamers) inruimen, luchtbedden opblazen, etc. Al met al een spannend gebeuren. 
 
Wat de spanning betreft, mocht dit je ouders en/of verzorgers te veel worden: de commissiekamer is 
continue bemand en bereikbaar onder telefoonnummer 078-6150106. Daarentegen willen wij dat je 
ouders en/of verzorgers ook bereikbaar zijn, dus mochten deze niet op het eerder opgegeven 
telefoonnummer bereikbaar zijn, laat hen dit dan melden in de commissiekamer. 
 
Nog even voor alle duidelijkheid: de veiligheid van jou en de andere deelnemers staat bij ons hoog in 
het vaandel en we zullen er dan ook alles aan doen om dit te waarborgen. Gedurende de nacht is het 
sportpark afgesloten en zullen er vrijwilligers wachtlopen. Tevens zal er continue EHBO-ers op het 
sportpark zijn. De MD en D-groep zullen de avond buiten het sportpark doorbrengen, maar de nacht 
niet. 
 
De MD, D, E- en F-groep gaan donderdagmorgen naar Enspijk.  Als er bezwaar is dat uw kind naar 
zwembad (MD en D) of boerengolf gaat (allemaal), laat het ons weten. 
Van te voren nog even een belangrijke huishoudelijke regel om goed te onthouden: mocht jij je niet 
aan de regels houden, dan zal de (bege)leiding ingrijpen, en je ouders en/of verzorgers bellen met het 
verzoek om je te komen ophalen, en is het tentenkamp voor jou over. 
 
Welke spullen moet je zelf meenemen: 
�  persoonsluchtbed (max.80 cm breed) of matje (voorzien van naam) 
�  slaapzak 
�  handdoek, washandje en toiletspullen (tandenborstel, etc.) 
�  een zaklamp 
�  voldoende warme kleding, sportkleding (geen VV Papendrecht kleding) 
�  reserve kleding dat vies mag worden, kaplaarzen of oude schoenen 
�  MD en D-pupillen zwemkleding en handdoek. 
�  EN EEN GOED HUMEUR 
 
Het eerste en meest dringende verzoek is om je te houden aan de maten van het luchtbed, dus 
geen kingsize-luchtbed, want we zijn hierbij met de indeling van de tenten niet van uitgegaan. 
En een te groot luchtbed betekent een slaapplaats minder dan waar we op gerekend hadden. 
Verder verzoeken wij je om geen waardevolle spullen (mobieltjes e.d.) mee te nemen, maar 
deze lekker thuis te laten, dan kan er ook niets mee gebeuren. Je hoeft ook geen geld mee te 
nemen, immers door ons wordt voor het nodige eten en drinken gezorgd. 
 
Een aantal kinderen blijft niet slapen, voor deze geldt dat het ochtendprogramma op 29 mei start om 
08:00 uur. Het TENTENKAMP is afgelopen op donderdag 29 mei rond 12.30 uur. 
 
Mochten er na het lezen van bovenstaande nog vragen zijn, dan kun je die stellen via 
jeugd@vvpapendrecht.nl 
 
Tot dan, 
Jeugd- en  Activiteitencommissie. 


