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AVV Pupillenkamp 2016 

15 - 16 oktober 

                                                                                         06 Oktober 2016 

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: Indianen. 

Aankomst kamp en belangrijke tijden: 
Aankomst kamp: 12:30 uur. 

Waar gaan we heen?  

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

Budel” Berg 21,  6021 RW Budel  

Tel: Tel: 0495-491827 

http://jeugdclubsbudel.nl/verhuur/   

 

 

http://jeugdclubsbudel.nl/verhuur/
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Het ligt ca. 20 km van Valkenswaard, ongeveer een half uur rijden. Let op niet 

het terrein op rijden maar je kunt op de weg voor het hek parkeren, even door 

rijden 

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 67 kinderen. Je vind de lijst op de AVV site 

onder pupillen -> Actueel Pupillen of klik HIER. 

 

Zaterdag 15 oktober 
12:30  Aankomst ouders (zelf brengen).  

Kinderen graag met volle maag afleveren. 

Tenten klaarzetten en slaapspullen klaar leggen 

13:30  Diverse leuke activiteiten 

17:30  BBQ  

21:00 Speurtocht 

Zondag 16 oktober 
09:00 Opstaan 

10:30 Diverse activiteiten 

15:00 Kinderen ophalen.  

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. 

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

trainers/begeleiders. 

Aanvullende informatie is te vinden op de website: 

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

http://www.avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/nieuwsarchief/850-tussenstand-inschrijvingen-pupillenkamp-2016
http://avv-atletiek.nl/
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Begeleiders/ contact personen:  

Hans ten Berge +31 6 51 339 246 

Hans Klopping +31 6 51 341 993 

Betteke Davits +31 6 19 151 015 

Eigen risico 
Er zijn altijd risico’s aan het mee gaan met een kamp. Van 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. 

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

Met in totaal 67 kinderen is het een hele verantwoordelijkheid om goed te zorgen 

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

gekozen voor het begeleiden van het kamp.  

Nr Naam Rol 

1 Andre Engelen Vader Niels 

2 Arjan Muller  Trainer vader Enna 

3 Betteke Davids Trainer moeder Kay Rik 

4 Hans klopping Trainer 

5 Hans ten Berge Trainer 

6 Hero Smid  Vader Emma 

7 Jan Dijkstra Trainer vader Noor 

8 John de Voogd Vader Geremusha fotograaf 

9 Judith Manders Moeder Fee  

10 Karin Bauma (keuken) Moeder Karolien van Happen 

11 Kim Smeets  Moeder Eva Henkes 

12 Lars Klokgieters  Trainer 

13 Lilianne van Haaren Moeder Vidar en Arvo 

14 Marcel Segers  
Trainer Vader Jasper Matthijs 
Ruben 

15 Marian Willems (keuken) Moeder Isa Kloks 

16 Mark Gijsbers pup coordinator Vader Iris Gijsbers 

17 Mirna van Slooten  Trainer 

18 Olaf van Gogh  Trainer vader Luuk 

19 Raimond Wels Vader Tim 

20 Rianne van Slooten  Trainer 

21 Stefan van Dongen  Trainer vader Sanne 

22 Tessa van Slooten  Trainer 
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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 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 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 

voorkomen. 

 

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

 

 

Slapen / Toiletspullen 

Tentje voor A pupillen die in tent slapen

Slaapzak en Kussen

Luchtbed

Toilet spullen

Handdoek

Pyjama (het is koud s'nachts)

Meeneem checklist Kamp
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Kleding

Sport kleding

Regenkleding

Schone sokken 

Schone onderbroek

Sportschoenen

Reserve kleding (ivm regen of vuil worden)

Goede jas voor koude avond

Diversen Belangrijk

Vuilniszak + tape + Naam pupil erop

Reflector hesje

Zaklamp (met volle batterij)

Muggenspul (voor savonds in het bos)

Eten/drinken

Bord

Drinkbeker

NIET MEENEMEN

Geld 

Snoep (wij zorgen voor snoep en lekkers)

Mobieltjes enz, gewoon thuis laten

Waardevolle spullen


