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Beste Ouder(s), 
 
Dit jaar hebben een paar vrijwilligers het initiatief genomen om het tentenkamp voor de D/E/F weer te 
gaan organiseren bij v.v. Klundert.  
Het tentenkamp gaat gehouden worden in het weekend van: 
zaterdag 1 oktober / zondag 2 oktober 2016.  
 
De bedoeling is dat we starten op zaterdag rond 16.00 uur tot zondagochtend 09.30 uur.  
Indien uw zoon/dochter zich aanmeldt, ontvangt u van ons 1 week vooraf nog een brief waarin we 
concreet uiteenzetten wat we tijdens het tentenkamp zullen gaan ondernemen en wat voor spullen hij / 
zij mee moet nemen. 
Iedere deelnemer zorgt voor  een eigen tentje of spreekt vooraf af of hij gezamenlijk bij een vriend of 
vriendinnetje in de tent slaapt.Indien je geen tent of een slaapplaats hebt kan je dit aangeven of het 
inschrijvingsformulier. 
 
Natuurlijk zouden wij het ontzettend leuk vinden als uw zoon / dochter hieraan deelneemt. 
Deelname is gratis. 
 
Het bijgevoegde aanmeldingsformulier dient te worden ingeleverd uiterlijk 20 september 2016 op 
onderstaand adres: 
Wim Lankhuijzen Van Strijenstraat 79 te Klundert 
 
Aanmelden per e-mail kan ook: 
wim.lankhuijzen@ziggo.nl  
 
Om het tentenkamp de komende jaren een vervolg te geven zijn we op zoek naar ouders die hun 
steentje bij willen dragen in de organisatie dit jaar, zodat mogelijk deze ouders vanaf volgend jaar het 
tentenkamp  mee kunnen gaan organiseren. Vele handen maken licht werk. 
We hebben nog diverse ouders nodig om dit tentenkamp 2016 tot een succes te maken. 
Voor de volgende onderdelen hebben we nog diverse ouders nodig: 
 
10 ouders voor het bakken van ca.24st Pannenkoeken thuis en afleveren om 17.00 uur. 
6 ouders voor het spellencircuit van 20.00-22.00 uur. 
10 ouders voor het bosspel van 22.00-24.00 uur. 
5 ouders  voor de nachtbewaking van 24.00-9.00 uur.  
4 ouders voor het ontbijt verzorgen op zondag van 7.30-9.30 uur. 
  
Bent u die ouder die ons komt helpen met het tentenkamp 2016!!! 
U kunt u opgeven gelijktijdig met de aanmelding van uw zoon / dochter in het bijgevoegde 
aanmeldingsformulier. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met: 
Wim Lankhuijzen 0168-402704 of 06-13120832 
 
Wij wachten met spanning af op de vele aanmeldingen die zullen komen !  
 
Organisatie tentenkamp vv Klundert 2016 
Annemieke Bhagwandien -  Sandra Lokers - Jeanette Winde -  Wim Lankhuijzen 
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AANMELDINGSFORMULIER TENTENKAMP 1 / 2 oktober 2016 

 
Naam 
___________________________________________________________________________ 
 
Adres 
___________________________________________________________________________ 
 
Telefoon/mobiele nummer bij calamiteiten 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
E-mailadres: 
___________________________________________________________________________ 
 
Gebruik van medicijnen/eventueel allergieën 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
In het bezit van een tent(je) en mogen wij deze gebruiken tijdens het tentenkamp  
     JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Met hoeveel personen maximaal in tent ___________________________________________ 
 
 
Heeft geen tent en geen slaapplaats bij vriendje of vriendinnetje________________________ 
 
 
Naam ouder …………………………………………………..wil graag zijn / haar medewerking 
verlenen voor de onderstaande  onderdelen: 
 
Bakken pannenkoeken   Ja / Nee 
 
Spellencircuit   Ja / Nee 
 
Bosspel   Ja / Nee 
 
Nachtbewaking  Ja / Nee 
 
Ontbijt    Ja / Nee 
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