Schin op Geul en Wijlre, april 2016
KAMPWEEKEND 10/11/12 JUNI 2016
Net als twee jaar geleden maar nu voor het eerst als SV Geuldal gaan we ook dit jaar weer op kamp
met de jeugdafdeling. Opnieuw is als lokatie gekozen voor Jeugdheem De Woushoeve te Zutendaal
in Belgie. Bij de locatie is meer dan voldoende ruimte voor sport en spel, terwijl ook de omgeving
mogelijkheden biedt.
Het kamp is bedoeld voor de teams MC1, D1, D2G, E1, E2, F1, F2 en MP. We hopen met een zo
groot mogelijke groep een prachtig weekend te kunnen beleven. Aangezien het kamp een afsluiting
van het seizoen is, zal het programma afwijken van het trainingsweekend.
Het programma van het kamp wordt momenteel in elkaar gezet door de jeugdcommissie en de
leiders. De bedoeling is dat de leiders van de huidige teams het kader vormen bij het kamp zelf.
Op vrijdagavond 10 juni zullen we rond 18.00 uur vertrekken vanaf het Ljubljanaplein in Schin op
Geul en op zondagmiddag is de terugkomst gepland omstreeks 15.00 uur. Kinderen worden dan thuis
gebracht. Wij gaan ervan uit, dat we voor het vervoer een beroep kunnen doen op de ouders van de
deelnemers. Bij dit vervoer gaan wij uit van drie kinderen per auto inclusief de bagage.
De kosten voor deelname bedragen € 30,00 per kind. Een 2e kind uit een gezin betaalt € 25,-- en
een 3e kind € 20,--. Kinderen van de F2 en MP, die van hun ouders wel mee mogen gaan, maar nog
niet overnachten, kunnen toch deelnemen, mits enkele ouders in onderling overleg voor vervoer
heen en terug kunnen zorgen.
Indien er vragen zijn, dat zal vooral gelden voor de jongste leden, bel even met Andre Rompen (tel.
06-27488812) of Ruud Dautzenberg (tel. 06-10081770).
Wie mee wil gaan op kamp moet het tweede blad ingevuld inleveren vóór 15 mei 2016 bij zijn of
haar leider of rechtstreeks aan Andre of Ruud.

Op woensdag 1 juni tussen 18.30 en 20.30 uur kunnen de ouders van de deelnemers betalen voor
het voetbalkamp in de kantine van Wijlre. Het infoboekje wordt daar uitgereikt.

……………………………………….. ………………………………………………….
neemt / nemen deel aan het voetbalkamp 2016 in Zutendaal op 10 - 11 en 12 juni 2016.
Verzorgen vervoer ouders: vrijdag brengen:
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