
Beste ouders/verzorgers, 

Het is bijna zover het jaarlijkse judokamp op 25, 26 en 27 mei. Hieronder zal belangrijke info over het 
judokamp met jullie gedeeld worden dus bewaar dit goed.  

Vrijdag 25 mei verzamelen we op de parkeerplaats van vv Reuver om 18.30. Hier laden we alle tassen 
in en worden de kinderen verdeeld over de auto’s. Vanuit hier gaan wij met de kinderen naar de Spar 
in Haelen.  

Zondag 27 mei wordt er weer verzameld op de parkeerplaats van vv Reuver. Daar kunt u om 13.30 
uw kind weer ophalen. 

Stel dat u op zondag 27 mei een communie heeft kunt u in overleg met de kampcommissie uw kind 
eerder ophalen in Haelen, laat dit op tijd weten i.v.m. geplande activiteiten. 

 

 

 

 

 
Wegbrengen en ophalen in Reuver 

Vrijdag 25 mei verzamelen om 18.30 bij de parkeerplaats bij de voetbalclub in Reuver. Adres: Sint 
Jozefweg 64A, 5953 JP Reuver 

Zondag 27 mei verzamelen om 13.30 bij de parkeerplaats bij de voetbalclub in Reuver. Adres: Sint 
Jozefweg 64A, 5953 JP Reuver 

Medicijnen 

Als uw kind medicijnen heeft kunt u deze tijdens het verzamelen afgeven bij Chantal Bloemers, u 
kunt met haar overleggen over het gebruik etc. 

Contactgegevens kampcommissie 

De kampcommissie bestaat uit de volgende leden: 
Linda Jereskes 
Hans Bremmers 
Rene Geurts 
Sander van der Goes 
Rachele van der Velden 

Als er iets is kunt u contact opnemen met Rachele van der Velden tel: 0631640462 

Adresgegevens locatie Judokamp 

 
Buitencentrum de Spar Haelen 

Roggelseweg 55 
6081 NP Haelen 

Wij zijn nog opzoek naar ouders en of verzorgers die willen helpen als Nachtwaker. Wij hebben een 
geweldig terrein tot onze beschikking in Haelen, De Spar, maar vinden het belangrijk om te allen tijde 
overzicht te houden op de kinderen vooral in de nacht. Wilt u graag een nachtje komen helpen met 
het toezicht houden en even van de gezellige sfeer komen proeven. Dan kunt u een mailtje sturen 
naar rachelevandervelden@hotmail.nl.  
Alvast bedankt, hulp wordt zeer gewaardeerd! 

 


