Gelieve vóór 15 mei €160 te storten op rekeningnummer
BE79 3631 2783 5633, met als vermelding SPORTKAMP VOOR ‘naam en
voornaam van kind’.
Gaan er drie kinderen of meer mee uit je gezin?
Dan betaal je vanaf het derde kind slechts €135.
Nog vragen? Mail dan naar sportkamp.ppw@hotmail.com.

Wat mag een echte kamper zeker niet vergeten mee te nemen? Hier
krijg je alvast een lijstje mee, zodat je niet voor verrassingen komt te
staan…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veldbed en slaapzak
Kussen en extra dekentje
Pyjama en teddybeer
Ondergoed en sokken
Warme en lichte truien
Voldoende T-shirts
Lange en korte broeken
Kleren die héél vuil mogen worden
Voldoende turnkledij
Zonnepetje (!) en zonnecrème

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkleedoutfit (voor de feestavond) en Belgische kledij
Zwemgerief (zwembandjes)
Stevige stapschoenen
Laarzen en regenkledij
Zaklamp en leesboekjes/strips
Shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstel en spoelbeker
Kam of borstel
Linnenzak voor vuile was
Kleine en grote handdoeken
GEEN keukenhanddoeken en bestek

•
•
•

Bord, soepbord, drinkbeker
Rugzak (die niet snijdt aan de schouders) en drinkbus
Briefpapier, enveloppes, postzegels

•
•

GEEN videospelletjes/ gsm’s
Een beetje zakgeld voor tijdens de dagtocht

Jaarlijkse uitgave – 32ste jaargang

Van 16 tot 25 juli trekt de hele turnkring er op uit, en dit jaar
verhuizen we naar Eksel, waar we ons tien dagen lang rot zullen
amuseren!
In dit kampboekje vinden jullie alle mogelijke informatie over ons
turnkamp, maar mochten jullie toch nog vragen hebben, kunnen
jullie die altijd stellen aan jullie leiding of de kampleiding:
Lisa (0472/94.39.12)
Joke (0475/49.93.94)
Anne (0479/28.73.00)

•

Roken verboden is op kamp.

•

Fietshelmen verplicht zijn voor de fietsers. Wie geen
fietshelm heeft, kan niet vertrekken.

•

Op onze website www.turnkring-ppw.be kan iedereen onze
kampbelevenissen live volgen aan de hand van dagverse
foto’s en verslagjes.

•

Wie zijn zoon/dochter een briefje wil schrijven, kan dit doen
op het volgende adres: Sportkamp PPW
<naam kampganger>
Gemeentelijke sportcentrum Eksel
Dennenstraat 8
3940 Eksel

•

Wie liever een mailtje stuurt, kan dit doen via de dropbox op
de site. Elk berichtje wordt afzonderlijk afgedrukt, dus we
ontvangen liever één lang bericht dan vele korte!

Tijdens het kamp kan je ons bereiken via de kamp-gsm:
0475/49.93.94 (graag alleen bij noodgevallen).
Voor medische vragen of mededelingen kunnen jullie het best
terecht bij de verpleger van dienst.
Natuurlijk staan ook dit jaar vele kookies klaar om jullie op tijd en
stond te voorzien van een bord vol lekkers onder leiding van
chefkok Joke, in samenwerking met onze hofleverancier Danone.

De koffers, veldbedden en slaapzakken, worden allemaal verzameld
in onze turnzaal op dinsdag 12 juli tussen 16u en 18u.
Op zaterdag 16 juli verzamelen alle groepen aan onze zaal, met
enkel een rugzak. We stappen dan met z’n allen gezellig op de trein.
Exacte uren worden later via de website en via e-mail meegedeeld.
De groepen 4 en 5 fietsen naar de kampplaats. De communicatie
over het exacte vertrekuur, verloopt via de leiding. Fietshelmen
zijn verplicht!
Op maandag 25 juli komen we in de namiddag terug. De camion zal
rond 14.30 uur aankomen aan onze zaal, waar jullie dan ook meteen
alle bagage kunnen ophalen. Helpende handen bij het uitladen zijn
altijd welkom!!!

Natuurlijk gaan jullie niet alleen op kamp, een hele ploeg staat klaar
om samen met jullie te turnen, jullie te entertainen en jullie op tijd in
de slaapzak te stoppen: de leiding!
Meisjes 2: Elien Vandewiele
0499/76.30.53
Kit Serverius
Lotte Vandewiele
Meisjes 3: Astrid Vriens
0488/55.95.67
Loes Philippe
Noor Philippe
Tiana van Nevel
Meisjes 4: Julie Vandermarliere
0477/90.14.03
Katleen Peeters
Marijke Coenen
Meisjes 5: Lotte Daems
0492/63.98.62
Tatiana Goris

Jongens 2: Brecht Delauré
0491/08.14.80
Niko Beckers
Jongens 3: Joren Delauré
0478/17.64.27
Bram Vanhoof
Hannes Hendrickx
Jongens 4: Eveline Buedts
0498/13.81.51
Liselot Van Havere
Jongens 5: Bob Vanhoof
0485/32.22.67

