Hoi kampgangers,
Zijn jullie al een beetje klaar voor het teleplezierkamp? Onderstaande lijst met
spullen, bereidt je alvast een beetje voor. Zorg je ervoor dat je alles
meeneemt?
Chateau Ahoy is er klaar voor om jullie weer te ontvangen en er een groot feest
van te maken. Maar, voordat jullie daar aankomen is het eerst time to say
goodbye tegen je ouders en moeten jullie nog door de douane heen in
Oosterhout.
We hebben er heel veel zin in en kunnen niet wachten om jullie te ontvangen
in de leukste tv-programma’s.
Tot snel!
De kampleiding

Nog wat handige informatie:
Vertrek: vrijdag 3 juni 2022 vanaf Reviusplein om 16.30
Terug: maandag 6 juni 2022 rond 16.00 uur terug bij Reviusplein

Tip van Flip:
- Duidelijk je naam op je tas zodat je weet welke van jou is.
- Lees de kampkrant goed door zodat je niets vergeet.

Teleplezierkamp – ALGEMENE INFORMATIE
Vertrek Op vrijdag 3 juni vertrekken we met de bus om 16:30 uur vanaf het Reviusplein naar
Oosterhout. Zorg dat je op tijd bent met al je bagage, we verzamelen om 16:00 uur. De bagage kan
worden neergezet in de aangegeven vakken op de parkeerplaats bij het veld.
Op maandag 6 juni vertrekken we om ongeveer 15:00 uur uit Oosterhout. We verwachten dan, als
alles meezit, rond 16:00 uur weer terug te zijn in Maassluis op de parkeerplaats bij het veld.

Adres Teleplezierkamp
Kamphuis “Ahoy”
Pannehuisstraat 12
4911 BS Den Hout (gem. Oosterhout)
tel: 0162 – 453187
Eerst leiding bellen, alleen bellen in geval van nood!

Contactpersonen in geval van nood
Henne Bloem: 06 30941141
Lisanne Mars: 06 24980085

Post
Post is natuurlijk eigenlijk niet meer van deze tijd maar
des te leuker om te krijgen. Zo kunnen we het met zijn
alle voorlezen zo vlak voor of na het eten.
Dus ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en geheime
aanbidders, mocht je iets liefs willen zeggen of heb je
nog een appeltje met de kampganger (geldt ook voor
Leiding) te schillen, verblijd ons met leuke berichten!
Op de korfbal zal tot vlak voor het kamp de bekende
kampbrievenbus te vinden zijn.

Snoepwinkeltje
Het is tijdens dit kamp mogelijk om chips, snoep en
blikjes limonade te kopen in ons eigen winkeltje.
Wij vinden het moeilijk om een richtlijn voor
zakgeld te geven. Onze ervaring is dat de kinderen
gemiddeld 5 EURO meenemen.

Mobiele telefoon
Een mobiele telefoon hoort er tegenwoordig bij maar tijdens het kamp heb je deze eigenlijk niet
nodig. Mocht je hem echt niet kunnen missen dan mag hij gewoon mee maar gebruik in de eetzaal is
niet toegestaan.

Eetwensen
Mocht je allergisch zijn voor bepaalde ingrediënten of
vegetarisch willen eten, laat dit dan even weten!

Teleplezierkamp presentatoren en presentatrices:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Henne Bloem
Afra Verpaalen
Chinook Bruinings
Demi Zeegers
Dennis van der Lee
Leon Kloppenburg
Lisanne Mars
Luuk Bergwerff
Martha van der Gaag
Naomi Linschoten
Sven de Jongste

liever

Paklijst
Wat nemen we mee:
Slaapzak of dekbed
Kussen met kussensloop
Hoeslaken
Nachtkleding
Handoeken
Schoon ondergoed en sokken
Sportkleding
T-shirts
Warme trui
Oude jas voor in het bos
Lange broeken die vies mogen worden
Stevige schoenen
Korte broek
Zwemkleding + Badhanddoek
Zonnebrand crème
Badslippers
Regenkleding
Toilet spullen
Zaklamp
Toiletrol
Theedoek
Versiering voor in het kamphuis
Pak uiteraard je goeden humeur mee

Hoeveel:
1x
1x
1x
1x
2x
4x
2x
3x
1x
1x
2x
2 paar
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
Zo veel mogelijk!!
Zo veel mogelijk!!

Dit jaar erg belangrijk:
Gala / Nette / Chique outfit
Meerdere sets oude kleding
Vuilniszakken (voor oude kleding)

1x
2x
2x

