LEUK DAT JE MEEGAAT!
Informatie over het Jeugdweekend 2018 van 16 T/M 18
maart.
Dit jaar gaan we gezellig met z'n allen naar Doornspijk!
Voor een weekend vol spel en avontuur! In de mooie
omgeving van Doornspijk met bossen en een grote
zandvlakte valt er voor ons weer genoeg te beleven!
Voor we op reis gaan zijn er nog wel een aantal dingen waar
je even aan moet denken. Hieronder vind je informatie
over wat je allemaal mee moet nemen, het adres van
kampeerboederij ‘t Campvelt en nog meer belangrijke
zaken. Lees dit dus even goed door en laat het ook aan je
ouders lezen!

VERTREK (VRIJDAG)

We vertrekken met alle fietsers om 16:30 uur vanaf ons
clubhuis! Neem eventueel zelf wat eten en drinken voor
onderweg mee! 's Avonds eten we met z'n allen op ‘t
Campvelt.
De F1 en E gaan met de auto en vertrekken om 16:30 uur
vanaf ons clubhuis aan de Zichtstede.

WAT MOET JE ALLEMAAL
MEENNEMEN?

++ Slaapspullen (kussensloop, slaapzak, hoeslaken, kussen
is aanwezig)

++ Toiletspullen (handdoeken, washanden, etc.)
++ Kleding (warme kleding, sportkleding, nachtkleding)
++ Extra paar schoenen
++ Zaklantaarn
++ Zakgeld (er kan af en toe snoep gekocht worden)
++ Mobiele telefoon (de leiding is altijd bereikbaar)
++ Als je een veiligheidshesje hebt dan graag meenemen op
de fiets.

BONTE AVOND

Zaterdagavond is er een bonte avond, verzin iets leuks met
je vriendinnen en vrienden en dan maken we er een mooie
show van.

KOSTEN

€ 42,50 per deelnemer. Maak voor woensdag 14 maart
het bedrag over naar rekening NL07INGB0002884189
T.N.V. "AKC Regio'72" (vergeet niet om je naam bij de
omschrijving te vermelden!)

TERUGKOMST (ZONDAG)

Iedereen kan na het eten om 17:30 bij het clubhuis
opgehaald worden.

KAMPEERBOERDERIJ 'T CAMPVELT
Verlengde Haerderweg 29 - 8085 RJ Doornspijk
0525-662264 - www.campvelt.com
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ORGANISATIE

Linda: 06-38
3 244 66
Jan Tijs: 06-51
8 539 91
Jenny: 06-22
1 794 76
Jochem: 06-46
9 435 24
Tijs:		
06-105 539 70

