
 

AVV Pupillenkamp 2014 

4 - 5 oktober 

                                                                                                                                  

9 september 2014 

Beste pupillen en ouders, 

Het is weer zo ver, we staan weer aan de vooravond van een spetterend AVV 

pupillenkamp. Op 4 en 5 oktober hebben we weer een schitterende locatie voor 

een tweedaags kamp. 

Het thema van dit kamp is: Carnaval. 

Waar gaan we heen?  

We hebben een mooie  accommodatie gevonden, het wordt dit jaar “Blokhut 

Scouting Steensel”  Zandstraat 5, 5524 KA  Steensel 

http://www.scoutingsteensel.nl/locatie.php  

Het ligt ca. 15 km van Valkenswaard, dus een 

kwartiertje rijden. 

De blokhut is een mooie locatie met veel 

mogelijkheden om te sporten en spellen te doen. 

Wat gaan we doen?  

Zaterdag hebben we diverse leuke activiteiten rondom de blokhut. 

Zaterdagavond gaan we barbecueën en start het spannende 

avondprogramma. 

Op zondag hebben we oa leuke spelletjes op het programma staan. 

Als je kind het nog te spannend vindt om te blijven slapen, kun je hem/haar 

’s avonds komen ophalen en eventueel de volgende morgen weer kunnen 

komen brengen. We hebben bewust een locatie dichtbij gekozen om dit 

mogelijk te maken, zodat de jongeren pupillen ook aan het kamp kunnen 

meedoen. 

Graag aangeven als je kind niet blijft slapen. 

  

http://www.scoutingsteensel.nl/locatie.php


 

Wat kost het?  

In overleg met AVV bieden wij dit kamp aan voor de laagst mogelijke prijs 

van € 20,- per pupil.  

Overnachten? 

De B, C en mini pupillen slapen in de blokhut. 

De A-pupillen mogen in een tentje op het terrein overnachten, B-pupillen 

eventueel na overleg. Diegene die in een tentje willen overnachten, moeten 

zelf voor de tent + toebehoren zorgen.  

Er zullen dan ook begeleiders in een tent overnachten. 

 

Wat moet JIJ doen?  

Als jij mee wil gaan op kamp willen wij jullie vragen om het inschrijfformulier 

op de website volledig in te vullen voor 26 september.  

Wij willen graag de naam van de ziektekostenverzekeraar weten en het 

polisnummer.  

Het formulier kun je op de website invullen http://avv-atletiek.nl/ 

 -> Pupillen 

 -> Inschrijven Pupillenkamp 2014 

 

1. Het geld over maken op rekening: 

IBAN NL80 ABNA 0814 8009 63 ten name van H. J. ten Berge 

 

Belangrijk: Vermeld hierbij de naam en voornaam pupil en KAMP AVV. 

 

Wat wij als begeleiders hopen?  

Ook dit jaar gaan er voldoende begeleiders mee op kamp.  

We hopen dat het weer een gezellig en leuk kamp wordt net als andere jaren. 

We hopen dat ook jullie veel gezelligheid mee brengen en als het weer mee 

zit moet dat zeker lukken.  

 

  

http://avv-atletiek.nl/


 

Informatie?  

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

trainers/begeleiders. 

We hopen op een grote opkomst zoals afgelopen jaren. 

Aanvullende informatie is te vinden op de website: 

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

 

 
Begeleiders: 

Hans ten Berge +31 6 51 339 246 

Hans Klopping +31 6 51 341 993 

Betteke Davits +31 6 52 444 022 

Mirna van Slooten  

Renske van de Wijdeven  

Niels Fiers  

 

 

 

Voor zondagmiddag zoeken wij nog een paar ouders die willen 

meehelpen met het poetsen van de locatie! 

 

http://avv-atletiek.nl/

