
ADRESSEN EN POSTZEGELS  

Onze jaarlijkse themakaart stellen wij gratis ter beschikking. Vergeet niet om de nodige postzegels en 

adresgegevens mee te geven (eventueel op etiketten).  

WAT MOET UW KIND MEENEMEN?  

Voor overdag  

Gezien ons klimaat is kleding nodig voor alle weersomstandigheden: van regenbroek tot zwemkleding, van 

trainingspak tot korte broek, van T-shirt tot jas of jack. Denkt u alstublieft aan voldoende ondergoed en sokken en 

minimaal 2 paar schoenen. Het kan gebeuren dat de jongens en meiden zich een aantal keren per dag dienen te 

douchen en/of verkleden, wanneer het spelprogramma daartoe aanleiding geeft!  

Omdat wij de laatste jaren veel succes hebben gehad met de gekleurde t-shirts, willen wij dit nu ook weer doen.  

Zondag: Groen  

Maandag: Rood  

Dinsdag: Blauw  

Woensdag: Oranje  

Donderdag: Wit  

Vrijdag: Voor een shirt wordt gezorgd.  

  

Tip: Geef per dag een plastic zakje mee met alle kleding voor die dag. Makkelijk voor kind én leider.  

  

Voor ‛s nachts  

Voor het bed zijn nodig: een onderlaken (matrashoes), kussen met kussensloop en een dekbed of slaapzak (als 

deken te gebruiken!). Kussens zijn dus NIET aanwezig. 

Hygiëne  

Wij verwachten dat iedereen minimaal eenmaal per dag een douche neemt en de tanden poetst. Dus a.u.b. 

badslippers en voldoende handdoeken meegeven, evenals een tandenborstel en tandpasta. Vergeet u ook geen 

zeep, shampoo en/of badschuim mee te geven? Een badlaken voor het zwembad is ook noodzakelijk. Wij zullen 

ook weer dagelijks controleren op teken.  

Diversen  

Graag een zaklantaarn meegeven. Voetbalschoenen zijn niet nodig. Mobiele telefoons, Game computers e.d. mogen 

niet mee. Roken en alcoholhoudende drankjes zijn voor de kinderen absoluut verboden. Snoep meegeven is leuk 

maar overdrijf het niet. Geeft u ook graag een oude theedoek mee. Heeft u nog leuke verkleedspullen voor 

kinderen en/of leiders over, dan zouden wij die graag toevoegen aan onze verkleedkoffer.   

MAALTIJDEN  

Alle dagen wordt er uitgebreid ontbeten, waarbij de kinderen hun eigen lunchpakket maken voor tussen de 

middag. Elke avond krijgen we een voedzame en smakelijke drie-gangen-maaltijd voorgeschoteld. Tussendoor 

wordt regelmatig limonade en ook fruit uitgedeeld.  

  

TENSLOTTE  

Wellicht heeft u toch nog vragen over zaken die in deze folder niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen.  

Schroomt u dan niet contact met ons op te nemen:  

Ivo Vollebregt (06) 41 55 37 61 Dave vd Linde (06) 83 16 56 48 

Gerard Zwaneveld (06) 14 37 10 05 Hennie Plugge (06) 12 96 22 42  

Bart Schuurmans (06) 11 75 83 45   Roel Peeters (06) 41 61 86 53  

Jorg Henneke (06) 52 05 43 59 



  

  

JEUGDKAMP 2022  

RKSV EXCELSIOR‛20  

In deze folder treft u praktische informatie aan over het 47ste jeugdkamp van RKSV Excelsior‛20, dat wordt 

georganiseerd in Ermelo (Gelderland). Het thema van dit jaar is Tijdmachine.  

VERTREK / AANKOMST  

Wij vertrekken op zondag 10 juli 2022 . Wij verzoeken u op deze dag om uiterlijk 09.00 uur aanwezig te zijn in de 

kantine van Excelsior‛20. U geeft de bagage af bij onze eigen “bushalte” voor het viaduct, op de hoek van de Burg.  

Van Harenlaan / Parkweg. Een aantal leiders neemt de bagage in ontvangst en zal er voor zorg dragen dat dit in de 

(bestel)bus komt. Wij verzoeken u de spullen van de kinderen zo efficiënt mogelijk in te pakken: één koffer of 

reistas en een vuilniszak met slaapspullen. Graag op beiden duidelijk de naam van uw zoon/dochter vermelden. In 

de kantine meldt u zich met uw zoon(s)/dochter(s) bij de inschrijftafel en kunt u eventuele medicijnen inleveren. 

Vervolgens voegt u zich bij de leider van het groepje waar uw zoon/dochter is ingedeeld. Vraag desnoods een 

willekeurige leider u de juiste weg te wijzen.  

Voor de zondag dienen de deelnemers zelf hun lunchpakket mee te nemen.   

Voor melk bij de lunch wordt gezorgd.  

Vrijdag 15 juli 2022 verwachten we omstreeks 18.30 uur terug te zijn op de Parkweg te Schiedam. Zorgt 

u er alstublieft voor dat u ruim op tijd bent. De bagage wordt met apart vervoer teruggebracht en is vanaf 

17.30 uur op te halen in de kantine van Excelsior‛20.  

ADRES / E-MAIL / WEBSITE  

Ieder kind vindt het leuk om tijdens de week een kaart of e-mailtje te ontvangen van het thuisfront.  

U kunt uw kaartje tijdig opsturen naar: 

Excelsior‛20 p/a De Aalbertshoeve 

Nijkerkerweg 65 

3853 NV Ermelo 

Wilt u iets meer zien over de accommodatie: https://www.aalbertshoeve.nl/ 

Ons e-mailadres is: info@excelsior20jeugdkamp.nl  

Helaas kunnen wij om organisatorische redenen geen e-mailtjes terugsturen, wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 

Ook dit jaar zullen er verslagen en foto‛s op internet worden geplaatst. U kunt ons vinden op:  

www.excelsior20jeugdkamp.nl  

Gedurende de week gelieve geen contact op te nemen met de leider van uw zoon of dochter om te vragen hoe 

het gaat. Alleen in spoedeisende gevallen kunt u bellen met een van de nummers aan het einde van deze folder. 

Er is geen mogelijkheid om ons gedurende de week te bezoeken.  

PERSOONLIJKE GEGEVENS  

Indien er wijzigingen zijn ten opzichte van de persoonlijke gegevens van de deelnemer die u bij de aanmelding 

heeft ingevuld, dan kunt u dit uiterlijk op de ochtend van vertrek bij het melden aan de inschrijftafel doorgeven.  

Eerder mag ook, bij voorkeur per e-mail aan Gerard Zwaneveld: gzwaneveld@swanfield.nl .  

https://www.aalbertshoeve.nl/


ZAKGELD  

Het zakgeld heeft u samen met het kampgeld overgemaakt. Voor iedereen is er € 10,00 zakgeld te besteden in het 

pretpark. Een lege portemonnee voor deze dag is handig.  Extra geld meegeven is volstrekt overbodig en daarom 

ook niet toegestaan. Als wij toch extra geld constateren, dan nemen wij dat in bewaring tot terugkomst.  

 


