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Beste ouders en deelnemers, 

Hieronder vindt u de mededelingen i.v.m. het komende sportkamp.  

VERVOER : 

- Kinderen worden door hun ouders afgezet op de kampplaats. 

- Begin kamp is op 3 juli tussen 10u00u en 10u30 

- Einde kamp is op 10 juli om 13u30 en 14u00 

- Je rijdt binnen en via de Collegestraat 2300 Turnhout tegenover nr 51 

en volgt de bordjes tot op de speelplaats.  

KAMPADRES:  Turnkring Deugd en Volharding – Sint-Jozefcollege – Koningin 

Astridlaan 33 – 2300  Turnhout. 

Voor dringende berichten tijdens het kamp : gsm. 04/88440333  

MEDISCHE FICHE:  De medische fiche moet volledig ingevuld en ondertekend 

afgegeven worden bij aankomst op het kampterrein. De fiche werd reeds doorgestuurd via 

mail en jullie vinden ook een blanco exemplaar op onze website. Ook kids-ID’s, 

identiteitskaarten, kleefstrookje van ziekenfonds en medicatie moeten dan afgegeven 

worden. 

KLEDING : We vertrekken al in turnkledij, eventueel met trainingspak erover. 

Gelieve bij het inpakken je binnensportschoenen of turnpantoffels op een 

gemakkelijk bereikbare plek te steken, zodat je er vlot bij kan! 
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MEE TE NEMEN : 

-Kledij : 1 paar sportsokken per dag, 1 onderbroek per dag, voldoende 

propere sportbroekjes en T-shirts voor een hele week, trui, regenkledij, 1 paar 

turnpantoffels, 1 paar sportschoenen voor buiten, sandalen, laarzen, zwemkledij, 

zak voor vuil goed. Zorg dat je kind zijn eigen zak kan dragen. 

-Slaapgerei : iedereen overnacht in klaslokalen. 

Veldbed of luchtmatras (evt.hoofdkussen),slaapzak, pyjama. 

 -Toiletgerei : kam, tandenborstel+pasta+bekertje, zakdoeken, grote en 

kleine badhanddoeken,washandje, zeep. 

 -Sportmateriaal naar eigen keuze: bijv. in-line skates met bescherming, 

skateboard, hockeystic, tennis- en/of badmintonraket. Zet zeker overal je naam 

op!! 

 -Allerlei : schrijfgerei, evt. gefrankeerde briefomslag, (strip)boeken, 

zaklamp, GEEN GSM MEENEMEN 

GELIEVE ALLE KLEDING EN MATERIAAL DUIDELIJK TE 

NAAMTEKENEN 

 

De SCHOLIEREN EN JUNIORES nemen hun fiets mee, alsook een helm 

(=verplicht!!)  

Scholieren kunnen hun fiets zelf meenemen of zaterdag 2 juli meegeven met de 

camion. (informatie volgt nog)  

De JUNIORES fietsen naar het kamp op zaterdag 2 juli. Het vertrekuur en de 

startlocatie worden nog gecommuniceerd via de leiding. 

ZORG DAT JE FIETS IN ORDE IS!!! (plakgerief meenemen + 1 reserve 

binnenband) 

 

TOT OP KAMP!!!!      WIJ KIJKEN ER AL NAAR UIT…….. 


