Nieuwsbrief KVW Reeshof
Kampgroep
Algemeen nieuws

Welkom bij de kampgroep!
Leuk dat je hebt gekozen om mee te gaan op kamp met KVW Reeshof: we gaan er samen
een onvergetelijke week van maken!
Hieronder vind je belangrijke informatie over de KVW-kampweek, lees deze dus goed door!
Op maandag en dinsdagochtend doen we een programma in en bij de tenten in het
Reeshofpark. Van dinsdagmiddag tot en met vrijdagmiddag gaan we op kamp, dit jaar
naar kampeerboerderij de Mussenberg in Loon op Zand.
Eten en drinken
Op maandag en dinsdag moet de lunch door de kinderen meegebracht worden. Tijdens
de lunch wordt voor drinken gezorgd. De kinderen krijgen tijdens de dag drinken en
versnaperingen. Dit betekent dat u voor tussendoortjes niet hoeft te zorgen. Op kamp
zorgen wij uiteraard voor alle maaltijden.
KVW Reeshof T-shirt
Op maandag krijgt uw kind een KVW T-shirt. Dit T-shirt moet op maandag en dinsdag
worden gedragen, in verband met de herkenbaarheid van de deelnemers aan het KVW.
Tot in de KVW-week!
Michelle Vermeer & Koen van der Heijden, Coördinatoren Kampgroep

• Parkeren, liever niet…
Het is verstandig en gezond om
met de benenwagen of met de
fiets naar het terrein van KVW te
komen. Je fiets kun je parkeren in
de fietsenstalling. Mocht dit niet
lukken en ga je toch met de
auto, dan kunnen jouw ouders
de auto parkeren op twee
plaatsen:
1. Heyhoefpromenade
2. Campenhoefdreef
(parkeerterrein speeltuin)
 In geval van nood
Wij zijn te bereiken op het
telefoonnummer van
KVW Reeshof: 06 – 42 30 45 00
Het bestuur zorgt ervoor dat de
boodschap wordt doorgegeven
aan uw kind. Uiteraard nemen
wij indien nodig ook met u
contact op!

Bijzonderheden per dag
Maandag 13 augustus
Begintijd:
09.30 uur
Eindtijd:
16.00 uur
We verzamelen bij de witte poort, naast de tent van groep C & D in het Reeshofpark. We
zijn vandaag in het bos en in het park. Dichte schoenen aan dus!
Dinsdag 14 augustus
Begintijd:
08.30 – 08.45 uur
Vertrek kamp:
± 13.00 uur
Dinsdag 14 augustus tussen 8.30 en 8.45 uur kun je je bagage inleveren bij de vrachtauto en
vindt de fietscontrole plaats (ook bij de vrachtauto). De vrachtauto staat in het park op het
grasveld tussen het kruisbeeld (Kamerikstraat) en de KVW-fietsenstalling. Zorg voor goed
werkende remmen en opgepompte banden!
We doen eerst mee met de zeskamp. Tip: doe je zwemkleding aan onder je KVW-shirt en
neem een handdoek mee! We vertrekken dinsdag rond 13.00 uur per fiets vanaf de tenten
naar de kampeerboerderij. Let op: door onvoorziene omstandigheden kan dit iets eerder
of later zijn! We fietsen met de kampgroep als geheel in een rustig tempo en voor zover
mogelijk over fietspaden naar kampeerboerderij de Mussenberg Loon op Zand.
Vrijdag 17 augustus
Eindtijd:
16.00 uur
Op vrijdag 17 augustus zijn we rond 16.00 uur weer terug bij de tenten.
De vrachtauto met bagage staat op dezelfde locatie als bij vertrek.

Samen maken we het mogelijk!

KinderVakantieWerk Reeshof ●

Beste kampgangers,
Welkom bij het goetste kamp van Tilburg!
Een week waarin er niks foud kan gaan!
Nou ja, natuurlijk kunnen jullie een paar keer een foud antwoord geven, waardoor de week
misschien net iets anders eindigt dan je eigenlijk verwacht.
Op maandag gaan we kijken of jullie je leiding goet of foud kunnen raden.
In de middag gaan we de grootste wolkenkrabbers van het reeshofpark bouwen.
Dinsdag beginnen we met een foude party in het park bij de goetste zeskamp van KVW. Na de
lunch stappen we op de fiets en gaan we er vandoor.
In de avond gaan we na een inspannende dag nog een rustig wandeltochtje maken en lekker
vroeg ons bed in (of niet).
Woensdag staan we fris en fruitig weer op en gaan we ............ iets heel goets doen vanwege het
30-jarig bestaan van KVW Reeshof!
Woensdagavond gaan we een quiz spelen die misschien iets minder rustig is als je zou
verwachten.
Op donderdag zijn we toe aan onze wekelijkse douche en plonzen we in een lekker vennetje.
In de avond zijn we dus lekker schoon en kan iedereen zich mooi gaan maken voor een avond met
goet foude muziek!
Vrijdag doen we nog een spelletje en gaan we kijken hoeveel van jullie antwoorden door de week
heen nu goet of foud zijn geweest.
We zien jullie graag tijdens een goete week met misschien af en toe een foudje!
Tot dan,
De kampleiding
Koen, Michelle, Remco, Dave, Eva, René, Levi, Liselot, Joep, Ries en Marike

Meenemen op kamp

























Dekbed of slaapzak
Hoeslaken (verplicht, ook als je een slaapzak hebt)
Indien gewenst: kussen
Handdoeken en washandjes
Toiletartikelen
Ondergoed
Reservekleding en schoenen (ook bij goed weer i.v.m. “natte” spelletjes)
Warme jas of trui
Voor in het bos: lange broek, sokken, dichte schoenen (of laarzen)
Zaklamp
Beker, bord, bestek
Afdroogdoek (theedoek)
Zwemspullen/zonnebrandcrème
Mag: muziek voor de disco (op USB-stick of CD)
Mag: iets lekkers voor ’s avonds als je eigenlijk al moet slapen …
Apart inpakken voor de heenweg op de fiets
Lunchpakket
Regenkleding
Droge kleding en handdoek
Bij de zeskamp zou je nat kunnen worden!
Voor de veiligheid van iedereen:
Géén slippers/pet dragen op de fiets!
Medicijnen
Deze houden de coördinatoren voor je bij.
Je kunt deze op dinsdagochtend bij Michelle inleveren.
NIET meenemen
Mobiele telefoon
Geld
Energie drankjes
TIP: Zet op alle bagage je naam!

 Locatie kamp:
Kampeerboerderij
De Mussenberg
Berkenlaan 42
5175 BM Loon op Zand
http://www.de-mussenberg.nl/

