
Borculo kamp 2012 
31 augustus, 1&2 september 

 

Ook in 2012 gaan we weer op Kamp! Je kunt je meteen inschrijven! 

 

Wat is de planning van dit jaar? 

 Vrijdagochtend 9:00 uur met de bus richting “Het Galgenveld” Borculo 

 3 dagen vol met activiteiten, feest en gezelligheid! 

 Een grote barbecue op zaterdagavond  

 Slapen in tentjes op het terrein 

 Leuke en enthousiaste leiding 

 & zondag weer om 17:30 uur in Wormerveer 

 

Wie mogen er mee?  

Alle kinderen die geboren zijn in de jaren 1997 – 2003 

 

Voor het Borculo kamp geldt een bijdrage van 50 euro. Dit geld kun je 

overmaken op de rekening van “stichting de Ham 2000” (10.35.97.425) 

 o.v.v. Borculokamp 2012 en de voor- en achternaam van het kind. 
De inschrijving is pas voltooid als de betaling en inschrijfformulier ontvangen zijn. 

(het spreekt natuurlijk voor zich dat alleen leden van de Ham zich kunnen aanmelden) 

 

 

Laat bij het inschrijven weten of je een tentje meeneemt en met wie je samen in 

een tentje wilt slapen. 

 

 

Wij hebben er ongelofelijk veel zin in! 

Dus schrijf je nu in en we zien je 31 augustus! 

 

De Leiding. 
(Amy, Tom, Jochem, Marcel, Alice, Francis, Linda, Chantal, Fabienne, Donnie, Johan & Quinta) 

 

Voor al je vragen: borculokamp@gmail.com 

Inschrijving opent 1 maart en duurt tot 1 juni.. Maximaal 50 kinderen! 
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Inschrijfformulier 

 
Voordat jullie beginnen met het invullen van dit formulier, ook dit jaar is er de 

mogelijkheid om het via een email te doen: 

Stuur een email met de onderstaande informatie naar borculokamp@gmail.com 

 

Naam + Achternaam: 

Geboortedatum: 

E-mailadres(ouders): 

Mobiele nummer (ouders): 

*Zwemt bij: Startgemeenschap/Swimkick/Recreatief/Waterpolo 

**Tentje? 

 

 

Allergieën/Medicijnen: 

 

 

 

 

 

 
* Omcirkelen wat van toepassing is 

** Indien JA, graag aangeven hoe groot en voorkeur met wie. 

 

Dit formulier kun je inleveren bij: 

Quinta Slot 

Meilust 33 

1567 BK Assendelft 

tel: 0612173140 

 

Nadat jullie ingeschreven zijn krijgen jullie een bevestiging per email 

en zullen we je op de hoogte houden van de laatste informatie! 
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