KINDERVAKANTIEWERK HEERLE-MOERSTRATEN 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U heeft uw zoon/dochter opgegeven voor het kamp van Kindervakantiewerk 2022 (22
augustus t/m 26 augustus). Onze thuisbasis is deze week dorpshuis De ParelMoer
in Moerstraten. Op kamp gaan wij van maandag t/m donderdag bij scoutinggebouw Molenberg te
Rucphen.
Hierbij het volgende m.b.t. het kamp:
Het adres
Mocht u in noodgevallen uw kind nodig hebben, dan is dit het adres van maandag tot en
met donderdag:
Scoutinggebouw Molenberg
Sprundelseweg 34
4715 RC Rucphen
Tel. Nr. Isabeau : 06 12 81 13 55
Tel. Nr. Martijn S. : 06 48 35 34 77
Wat uw kind in ieder geval moet meenemen*
• slaapmatje, luchtbed, stretcher o.i.d.
• slaapzak
• knuffel
• kussen
• zaklamp
• regenkleding en eventueel laarzen
• extra droge kleding, schoenen, sokken en ondergoed (in elk geval 1 lange broek!)
• sportieve kleding
• bord
• bestek
• drinkbeker (die navulbaar is, zoals een bidon)
• zwemkleding
• handdoek
• Indien nodig, zonnebrandcrème
*Alle spullen graag voorzien van naam. Kleding afgestemd op de weersverwachting.
Inleveren en ophalen bagage
De bagage moet worden ingeleverd op zondag 21 augustus tussen 17.00 en 18.00 uur
op de parkeerplaats bij de ParelMoer. De kinderen zijn op donderdagmiddag tussen
16.00u en 16.30u weer in Moerstraten. De bagage kan dan meteen worden
meegenomen.
Medicijnen
Medicijnen die het kind gedurende het kamp inneemt, kunnen worden ingeleverd bij Isabeau. Dit
kan zondag 21 augustus tijdens het inleveren van de bagage of maandagochtend 22 augustus bij de
start van de KVW-week. Graag voorzien van naam en beschrijving van inname (bijv. twee keer
daags).

Let op:
• Uw kind gaat met de fiets naar de kampplaats, dus zorg dat hij/zij op
maandagochtend een fiets meeneemt die in orde is. Dus opgepompte banden,
werkende verlichting en goede remmen (hierop zal streng worden gecontroleerd).
• Op maandag- en vrijdagochtend een lunchpakket meenemen.
• Zorg ervoor dat de spullen van uw kind gemerkt zijn met de naam!
• Op vrijdagochtend hebben de kinderen ook een fiets nodig!!
Wij zien ernaar uit uw zoon/dochter op maandagochtend 22 augustus om 9.30 uur in dorpshuis De
ParelMoer in Moerstraten te mogen begroeten!
Wij hebben er zin in!
Met vriendelijke groet,
Leiding Kamp KVW Heerle-Moerstraten 2022

