
Hoi judoka’s, 

 

Yessss! Het kamp en de survival komen er weer aan! Wij hebben er al zin in, maar het wordt nog leuker als jij 

meegaat!!! Ga je mee? Op vrijdag 8 juni om 18:30 uur gaan we van start en op 10 juni om 12:30 uur kan je voldaan 

weer naar huis. 

 

Het kamp is voor alle jeugdleden vanaf 5 jaar tot en met de groep 8-ers die lid waren in 2017-2018. De survival is 

voor alle oudere jeugdleden. Dit jaar hebben wij een nieuwe geweldige locatie met nieuwe mogelijkheden, dus we 

gaan niet meer naar Osstade, maar........ wat de exacte locatie is gaan we nog niet vertellen, dat is nog een 

verrassing.  

 

We gaan zeker een hoop ondernemen en lol beleven. Dat kunnen we jullie zeker wel al vertellen. 

 

Hoe doe je mee? 

Vul het strookje op de tweede pagina in, en stop het voor 21 april in de brievenbus in de dojo. Laat je ouders voor 

21 april dan ook € 30,- overmaken op NL69RABO0138213143  o.v.v. ‘kamp/survival + naam + achternaam kind’  

(of ga auto’s wassen en maak het zelf over ;-) 

 

Dit jaar is voor de eerste keer dat kamp en survival hetzelfde weekend is en ook rond dezelfde locatie. Wij willen 

vragen om het formulier in te vullen en snel in te leveren in de dojo.  

 

Zodra wij alle aanmeldingen binnen hebben gaan wij een verdeling maken tussen kamp en survival. In het gehele 

weekend zullen wij een aantal activiteiten combineren en een aantal activiteiten opsplitsen.   

 

Als je aanmelding binnen is, krijg je van ons meer informatie over wat je mee moet nemen enz. 

 

Toch al vragen? Je kan ons altijd mailen op activiteiten@dai-ippo.nl, of je vraagt het aan een van de mensen van de 

kampcommissie. 

 

Tot dan! 

 

De kampcommissie: 

Paula Jumelet    Meri-An Kastelijn 

Thijn de Groot    Gerard Klokgieters 

Katelijne van der Vleuten 

  

mailto:activiteiten@dai-ippo.nl


 

 

Graag invullen en voor 21 april en in de bus stoppen van de dojo 
 
Naam: _____________________________  leeftijd:  _____  jaar  

 

Ik wil graag mee doen met judokamp (*)      ja / nee 

 

Ik wil graag mee doen met survival (*)      ja / nee 

 

Ik wil graag in het groepje bij: ______________________________________________________ 

 

Naam + 06-nummer ouder:   ______________________________________________________ 
 

Allergie/bedplassen/medicijnen: ____________________________________________________ 

 

Zwemdiploma:         ja / nee 

 

Doorlopende reisverzekering (om dubbel verzekeren te voorkomen):   ja / nee 

 

Mogen foto’s waarop uw kind staat op de website van Dai-Ippo:   ja / nee 

 

Opmerkingen :  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

HULP gezocht 

We zijn met een mooi team, maar om het helemaal goed te kunnen rondbreien zouden we zeker wat gezellige 

ouders kunnen gebruiken. Dus: ben je gezellig? Geef je op! 

Naam : _____________________________________________ (ouder van ______________________ ) 

Telefoonnummer: ______________________ 

Wij zoeken nog verschillende ouders die ons kunnen helpen tijdens het kamp/survival. Graag aangeven waar 

jullie kunnen en willen helpen. 

Ik kan: 

o Het weekend een groepje begeleiden van vrijdag 18:30 uur tot en met zondag 12:00 uur. 

o Het weekend een groepje begeleiden een deel van het weekend, namelijk ________________________ 

o Meehelpen met de spooktocht op zaterdagavond. 

o Meehelpen met survival 

o Meehelpen met andere activiteiten.  

o Beschikbaar zaterdag   ____________________________ 

o Beschikbaar zondag      ____________________________ 

(*) Graag opgeven of je bij het judokamp en/of survival mee wilt doen. Ben je bijvoorbeeld 10 jaar en ben 

jij zo stoer dat je ook survival mee wilt doen, vul dan ja in bij survival. Dan kunnen wij kijken of je met 

bepaalde activiteiten mee kunt doen bij survival. Wil je alleen judokamp doen en zeker geen survival, 

geef dat dan ook aan! 

NAMENS DE COMMISSIE SUPER BEDANKT ALVAST!! 


