
Pinksterkamp Gelregym 2016! 

WAUW!! Wij kunnen niet wachten! Jullie hebben ook dit jaar weer enthousiast 
gereageerd op de uitnodiging voor het Gelregym Pinksterkamp. We gaan met 69 
leden en 8 begeleiders + onze top stagiaires op kamp.

Willen jullie in ieder geval het volgende meenemen:
○ Lunch voor de eerste lunch op zaterdag 14 mei
○ Slaapzak (dus geen dekbed!)
○ Luchtbed (en eventueel een pomp)
○ Kussen
○ Theedoek
○ Bord, bestek en beker met naam!
○ Handdoek
○ Zaklamp
○ qua kleding: Turnkleding, mooiste pyjama, warme kleding voor avonds en dichte 
schoenen. 
○ Zwemkleding + zonnebrandcrème + waterpistol  (we gaan niet zwemmen maar met
lekker weer kan dit van pas komen)

Met ons thema dit jaar : Gelre Got Talent , moet je niet vergeten om je speciale outfit 
en act benodigdheden mee te nemen! (Dit is wel op eigen risico, hierover vragen? 
App of bel even!) 

We verwachten jullie zaterdag 14 mei 11:30 uur in de SaZa Topsporthal Doetinchem
Sportweg 1 - 7006 GJ Doetinchem. Maandag 16 mei zijn ouders/verzorgers om 
12.30 uur van harte welkom in de Saza hal in Doetinchem, om te kijken naar een 
korte demonstatie van wat de kinderen geleerd en gedaan hebben dit kamp. Om 
13.00 begint deze demonstratie, die je niet wil missen!

Neem geen waardevolle spullen mee! Dit is op eigen risico. Zakgeld meenemen is 
overbodig, er is niks te koop op het terrein. Wij zorgen voor genoeg lekker eten en 
drinken. Medicijnen kan men bij vertrek afgeven aan Joëlla

Wij zijn tijdens het kamp te vinden in: SaZa Topsporthal Doetinchem
                                                            Sportweg 1 - 7006 GJ Doetinchem

We hebben weer een leuk en spannend programma, dus zorg voor een goed 
humeur en duimen voor mooi weer. Zijn er nog vragen, dan kunt u terecht bij Joëlla 
de Jong op telefoonnummer 06 – 52519110

Groetjes, de kamp crew !!
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