Raptim kampeerweekend
5, 6 en 7 juli 2019

Het is weer zover. Ook dit jaar gaan we weer traditioneel op voetbalkamp.
Het voetbalkamp is bedoeld voor de JO8 t/m JO15 jeugd (minimum leeftijd 6 jaar).
Dit jaar gaan we weer naar het fantastische, tegen de bosrand gelegen:
Kampeerboerderij “de Riegheide”
Slenerweg 85
7848 AG Schoonoord
Tel.nr: 0591-381483 / Internet: www.deriegheide.nl
Jullie worden op vrijdag 5 juli om 19.30 uur verwacht op de kampeerboerderij. Bij
aankomst staat er voor de ouders een kopje koffie/thee klaar.
We stellen het op prijs, dat een ieder zich aan dit tijdstip houdt (dus niet
eerder).
De ouders kunnen de (vermoeide) kinderen op zondag 7 juli om 14.00 uur weer
ophalen bij de kampeerboerderij.
Mede dankzij de Raptim Club Support hebben wij de kosten ook dit jaar weer laag
kunnen houden. De kosten zijn €20,00 all-in per kind. Dit bedrag dient contant bij
opgave te worden voldaan!
Wat mee te nemen:
• slaapzak, hoeslaken, kussen (+sloop)
• toiletspullen
• kleding, wat extra is handig
• voetbal- en gewone schoenen
• zwemspullen / handdoek
• zaklantaarn
• goed humeurtje
Let op!! Geef de kinderen ook kleding mee ter bescherming tegen de teken. Denk
hierbij aan lange mouwen en lange broeken.
We hopen dat jullie in grote getale meegaan en, -evenals voorgaande jaren-, dat we
er samen weer een groot en gezellig feest van gaan maken! We hopen natuurlijk dat
het weer zal meewerken!
Graag het bijgevoegd opgaveformulier per kind inclusief het verschuldigde bedrag
liefst z.s.m., maar voor zaterdag 8 juni a.s. inleveren bij Harold Schlepers. Hier
geldt de volgorde van binnenkomst, VOL=VOL!
Voor informatie/vragen kunnen jullie natuurlijk altijd terecht bij Harold Schlepers.
Willem Mantelstraat 40. Tel.: 0524-512412/06-48197971

Opgaveformulier kampeerweekend 2019:

Naam
Elftal
Allergieën
Medicijngebruik
Bijzonderheden
Bedrag voldaan
Telefoonnummer waarop de ouders/verzorgers te bereiken zijn, gedurende
het kampeerweekend
Tel.nr.:

