Beste leden,
Ook dit jaar hebben wij weer een volleybalkamp.
Dit jaar gaat het door de eerste week van de paasvakantie.
Jullie kunnen vanaf nu via de site inschrijven. Inschrijvingen lopen tot 26 maart !
Daar vinden jullie ook het schema van de activiteiten.
Jullie worden ondergedompeld in sportieve activiteiten van 9u tot 16u.
De prijs ; 75€ voor het kamp en 30€ voor de vrijdaguitstap naar de Efteling. Voor een gans kamp
komt het dus op 105€. BE13 0689 0595 2139 (Dosko Volley Essen, Deckerslaan6, 2910 Essen)
Elke dag wordt er een middagmaal met een drankje en 2 tussendoortjes (gesponsord door
Carrefour Market, Lonkaplein 1 ,Essen) voorzien, deze zijn net als alle activiteiten inbegrepen in
de prijs. Je bent pas definitief ingeschreven als de betaling ontvangen is. Een drinkbus met
water zelf meebrengen, is wel aangeraden voor tijdens de activiteiten.
Alle dagen verzamelen we tussen 8u45 en 9u in de Hemelrijkhal, zodat we om 9u aan de
activiteiten beginnen.
Alle activiteiten gaan door in en rond de Hemelrijkhal, buiten enkele uitzonderingen.
De leden met geboortejaar vanaf 2006 en ouder worden maandag al direct met de fiets verwacht
aan de Hemelrijkhal om naar de eerste activiteit te vertrekken.
Voor de namiddagactiviteit van de leden met geboortejaar tussen 2014 en 2007, zoeken wij nog bereidwillige ouders
om ons te vervoeren met de auto naar het zwembad op maandag 8 april.
We vertrekken rond 13u er naartoe en worden graag om 15u30 daar terug opgehaald. Indien u kan, gelieve dan
onderstaande strook in te vullen en aan jullie ploegverantwoordelijke of aan mij te geven. Jullie
ploegverantwoordelijke zorgt dan dat het op tijd bij mij komt.
Op woensdag 10 april worden er geen activiteiten voorzien en is er dus geen kamp.
Ook op donderdag verwachten we de groep vanaf geboortejaar 2006 met de fiets.
Aangezien we een kamptornooi houden en we met een te verscheiden groep zijn,
hebben we ook de Heuvelhal afgehuurd.
Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar naar de Efteling.
We verzamelen op vrijdag 12 april om 8u30 aan de Hemelrijkhal. Een bus
brengt en haalt ons.
We worden dan rond 19u terug verwacht aan de Hemelrijkhal.
Hiervoor kan je apart inschrijven, maar de leden die meedoen met het
volleybalkamp hebben voorrang.
Iedereen wordt echter wel elke morgen verwacht aan de Hemelrijkhal om je aan te melden !!!
Hebt u meer vragen ? 1 mailadres ; elke.grob@telenet.be (Elke Grob, ploegverantwoordelijke Dames A)
De Sportieve Werkgroep

Ik, …………………………………………………, (groot)ouder van ……………………………………………….. kan rijden met de auto naar
het zwembad De Wildert en heb ……… plaatsen in de auto.
o Ik kan heenrijden om 13u van Hemelrijkhal naar zwembad de Wildert
o Ik kan terugrijden om 15u30 van zwembad de Wildert naar Hemelrijkhal
(aankruisen aub)

