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                                                           Mei 2011  
 

 

 

Van dinsdag 30 augustus tot 
vrijdag 2 september 

 
 

Is er weer het 

kinderkamp!!! 
 

 

Op het terrein aan de Hogekamp
  

 

 

 

En het is tijd voor een feestje!! 
 

Waarom? 

Omdat het kinderkamp al weer voor de 20
e
 keer gehouden wordt.  

Vandaar dat het thema dit jaar is… 
 

Kinderkamp door de jaren heen! 
 

Dus, het is weer tijd voor: 

 

 Hutten bouwen 
 

 Hutten verven 
 

 Heel veel spelletjes spelen 
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In week 35 
( 29 aug t/m 3 sept) is het weer zover Kinderkamp 2011 
 
• een nieuwe organisatie zoals jullie weten heeft Edu een stapje achteruit 

gedaan en is Ellen Hoek nu het gezicht van kinderkamp dus voor vragen 

kunt u bij haar terecht!! (kindvriendelijkgoor@gmail.com)  
 

• Het is niet meer mogelijk om aan te geven bij wie je in de 

groep wilt. Je hoort pas op het kamp in welke groep je zit. 
 

• de dinsdag is vanaf dit jaar gebombardeerd tot PAPPA DAG aangezien we 

op dinsdag sterke armen te kort komen neem je vader mee om de beste 

mooiste hoogste enz. hut te bouwen van het kamp hoe meer papa’s hoe 

beter. En de koffie staat klaar! 
 

• De vrijdag willen we omtoveren tot MAMMA DAG, dus neem je mama 

mee. En ook voor hen staat de koffie natuurlijk klaar. 

 

• als jouw vader, moeder of ander familielid ouder dan 15 twee dagen of 

meer helpt hoeven zij niet in de rij te staan voor hun kind  

 

• op maandag en zaterdag komen we veel vrijwilligers te kort, dus ben je 

ouder dan 15 en al kun je maar een uurtje kom ons helpen!Iedereen is 

welkom ☺ 

 

Ophaalplekken tijdens het kinderkamp: 
 

 

• Bij elke ophaalplek is het verzamelen om 8.15 uur en ben je weer terug om 

15.30 uur 

 

• Gijmink: bij het Phenix korfbal- atletiek veld 

 

• Heeckeren: bij sporthal de Mossendam 

 

• Whee: bij de hoofdingang van de Waerdenborch aan de Gruttostraat 
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MAANDAG 29 augustus: 

9.00 opbouwen kinderkamp VELE HANDEN MAKEN LIGT WERK!! Dus we hebben veel 

vrijwilligers nodig. Wij zorgen voor iets lekkers bij de koffie ☺ 

 

DINSDAG 30 augustus: 

08.15 verzamelen bij de ophaalplekken 

09.00 begin kinderkamp met timmeren van de hutten en veel plezier maken 

15.30 terug bij de ophaalplekken en einde dag 1  

 

WOENSDAG 31 augustus: 

08.15 verzamelen bij de ophaalplekken 

09.00 begin kinderkamp met timmeren en vandaag ook verven en het instuderen van je 

 optreden voor donderdagavond 

15:30 terug bij de ophaalplekken en einde dag 2 

 

DONDERDAG 1 september: 

12.30 verzamelen bij de ophaalplekken 

13.00 begin kinderkamp met oefenen en spelletjes 

18.00 begin bonte avond iedereen is welkom!!! 

21.00 einde dag 3. Ouders halen ZELF kinderen op 

 

VRIJDAG 2 september: 

08.15 verzamelen bij de ophaalplekken 

09.00 begin kinderkamp LEKKER SLOPEN!!!!!! 

Heel veel plezier en natuurlijk WATERSPELLETJES dus droge kleding en een handdoek 

meenemen 

15:00 einde kinderkamp 2011 met als hoogte punt het VUUR.  

Ouders halen ZELF kinderen op 

 

ZATERDAG 3 september: 

Opruimen en hier geldt ook VELE HANDEN MAKEN LIGT WERK!!! Dus ook hier hebben we 

veel vrijwilligers nodig. Wij zorgen weer voor iets lekkers bij de koffie ☺ 
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• De kosten zijn 15 euro per kind VRIJWILLIGERS mogen natuurlijk 

GRATIS meedoen 

 

• OPGEVEN kan op donderdag 16 juni om 16:00 

bij café de Ster 

 
• Er mogen niet meer dan 3 kinderen per opgave opgegeven 

worden 

 

• Als je 2 dagen of meer vrijwilliger bent kun je je kinderen eerder 

opgeven. Dat doe je dan door de opgavenformulieren in een 

dichte enveloppe met het geld af te geven voor 16 juni bij Ellen 

Hoek Voorstraat 10-02, Goor. 

 

• Je moet meenemen  1. Hamer met naam 

2. Beker met naam 

3. Boterhammen voor iedere dag 

         4. Goede stevige schoenen   

5.Droge kleren en handdoek op vrijdag  

6. Een gezellig humeur 
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Mijn naam is:            

Ik ben    jaar oud en zit nu in groep     

Ik woon aan de            

In              

Ik kom:  O zelf naar het kamp 

   O Heeckeren  (voorkant sporthal om 8.15 terug om 15.30) 

   O Gyminck  (sportveld Phenix om 8.15 terug om 15.30) 

  O De Whee (de Waerdeborgh om 8.15 terug om 15.30 ) 

Mijn huisarts is            

Mijn vader, moeder en/of verzorger is te bereiken op 

Werk:             

Thuis:             

Mobiel:             

Mail:             

 

O,ja wat je nog moet weten van mij is: 

** het is niet meer mogelijk om aan te geven bij vriendjes in te willen** 

Ik heb de volgende aandoeningen:       

            

             

Daarvoor gebruik ik:         

            

          medicijnen 
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Lever dit formulier in bij Ellen Hoek, Voorstraat 10-02 inleveren of mail naar: 

kindvriendelijkgoor@gmail.com  

 

Naam:            

Adres:            

Postcode:            

Woonplaats:           

E-mail:            

Telefoonnr:           

 

Ik help mee op: 

O  dinsdag (papadag)                 

O  woensdag 

O  donderdag              

O  vrijdag (mamadag)  

(als je 2 dagen of meer vrijwilliger bent hoeft je niet in de rij te staan om jouw kinderen in te 

schrijven. Lever de formulieren voor 16 juni in bij: Ellen Hoek, Voorstraat 10-02, Goor) 

 

Wat kindvriendelijk nog moet weten van mij is: 

**hier wederom niet mogelijk om in te vullen dat vriendjes/vriendinnetjes bij elkaar willen** 

            

            

            
             

 

 


