
 
We zijn inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen, wij 
hebben er weer zin in en gaan er, samen met jullie, een groot 
feest van maken. Natuurlijk organiseren we weer veel leuke 
activiteiten zoals een barbecue, spelletjes, knutselen, 
kampvuur, nachtspel etc. Maar zoals je al weet is het 
allerleukste; kamperen in je eigen wijk als echte 
Hottentottententenkamper!  
 

Het thema dit jaar is SMURFEN. 
 

Datum: vrijdag 5 juli starten we om 16.00 uur en zaterdag 6 juli kunnen je ouders je om 12.30 uur weer ophalen.  
 

Locatie: in de speeltuin bij wijkgebouw ‘De Toekomst’ in de Achlumerstraat 2 te Leeuwarden. 
 

Wie mogen er mee doen: alle kinderen van de basisschool van groep 3 t/m 8 die in de Vosseparkwijk wonen  
OF waarvan de ouders lid zijn van onze wijkvereniging. 
 

Meenemen: luchtbed of matras, slaapzak, kussen, toiletspullen, zo nodig regenkleding en laarzen en een goed 
humeur! Vaak zijn er spelletjes met water; zwemkleding, droge kleren en een handdoek zijn dus altijd handig ;-). 
Je telefoon kun je het beste thuis laten. 
 
Tenten: De kinderen nemen een eigen tent mee, met een maximum van  
4 kinderen per tent. Voor grote tenten hebben we geen ruimte, onze voorkeur 
gaat uit naar 2 of 3 persoons koepeltentjes. 
 
De kinderen van groep 3 overnachten gezamenlijk in een grote tent, hier zijn 
slaapmoeders aanwezig. 
LET OP: Kinderen uit groep 4,5,6,7 en 8 slapen in een eigen tent. 
 
Eten en drinken: je hoeft zelf niks mee te nemen, wij verzorgen alle maaltijden voor jullie. 
 
Opgave: je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier helemaal in te vullen en in te leveren bij  
José Ekkers (Fonteinstraat 22) of Patricia Schreur (Franekerstraat 40). Deelname kost € 10,00 voor leden van de 
wijkvereniging en € 15,00 voor niet-leden; te betalen bij het inleveren van het formulier. 
 
Inschrijven betekent meedoen, van begin tot eind! De uiterste inleverdatum is 21 juni 2019 dus meld je op tijd 
aan want VOL = VOL (maximaal 220 kinderen). 
 

 
Doet je kind niet mee met HTTK maar wil je ons wel helpen?  
Vul dan onderstaande gegevens in, dan nemen wij contact met je op als we je hulp nodig hebben. 
 
Ik wil graag meehelpen met het Hottentottententenkamp op 5 en 6 juli 2019, 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon: ………………………………………. / e-mail: ……………………………………………… 
 

o Ik kan helpen op vrijdag 
o Ik kan helpen op zaterdag 
o Ik kan helpen op vrijdag en zaterdag 

 
Je kunt dit formulier inleveren bij José Ekkers (Fonteinstraat 22) of Patricia Scheur (Franekerstraat 40). 
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Aanmeldingsformulier voor het Hottentottententenkamp op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019 
(voor ieder kind dat meedoet een formulier inleveren) 
 

Kosten deelname: leden van de wijkvereniging betalen € 10,00 / niet leden betalen € 15,00. 
 

 
Gezien het grote aantal aanmeldingen ieder jaar kunnen we alleen kinderen uit onze wijk toelaten of kinderen 
waarvan de ouders lid zijn van de wijkvereniging.  
 
 

Naam:...............................................................geb. datum:.........................................................Jongen/Meisje 
 
Adres:.....................................................................e-mailadres:....................................................................... 
 
Telefoon:........................................................................................................... Lid wijkvereniging: JA / NEE 
 
School:.................................................................................Groep:........................ 
 
Bijzonderheden: (bijvoorbeeld ziektes, medicijngebruik, voedselallergie e.d.) 
 

......................................................................................................................................................................... 
 

O Ik zit in groep 3 en slaap in de grote tent.  
       

O Ik neem een eigen tent mee, soort tent:…………………………………..aantal slaapplaatsen………….. 
En in mijn tent slapen:. 1....................................................... 
   2....................................................... 
                3........................................................ 

O Ik slaap in de tent bij:(voor- en achternaam noteren van de kinderen die in dezelfde tent slapen) 
1........................................................................................................................................................ 
2........................................................................................................................................................ 
3........................................................................................................................................................ 

 

Extra informatie:  
- 2-persoons luchtbedden zijn niet toegestaan, tenzij hier 2 kinderen op slapen.   
- Maximaal 4 kinderen in 1 tent. 
- Je slaapmaatje(s) is/zijn ook je groepsmaatje(s). 
- Bij teveel aanmeldingen voor de grote tent geldt dat de jongste kinderen voorrang hebben. 
- Extra aanmeldingsformulier nodig? Download het op www.vosseparkwijk.nl 

 

Wil je ons dit jaar helpen? Hieronder kan je aangeven op welke wijze je dit wilt doen.  
             Naam:   
 O  Vader / moeder kan beide dagen meehelpen.                                            .……………………………. 
 O Vader / moeder kan alleen vrijdag meehelpen.         ….……………………………    
 O Vader / moeder kan alleen zaterdag meehelpen.      …...………………………….. 
 O    Vader / moeder kan helpen bij activiteiten.                                                  ......………………………….. 
 O Vader / moeder kan pannenkoeken bakken voor de zaterdag       ……………………………….. 
     (thuis bakken en afleveren in “De Toekomst”, ingrediënten worden aangeleverd) 
 

Bereikbaarheid ouders: 
We gaan ervan uit dat ouders van deelnemende kinderen bereikbaar zijn op het telefoonnummer dat op het 
aanmeldingsformulier staat. Is dit niet het geval? Dan graag hieronder vermelden waar je bereikbaar bent.  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dit aanmeldingsformulier + betaling in een envelop uiterlijk 21 juni 2019 inleveren bij: 
 

José Ekkers, Fonteinstraat 22 (06-29146350) of Patricia Schreur, Franekerstraat 40 (06-43159922) 
          
       Handtekening ouder/voogd: (verplicht) 
        
       …………………………………………………………. 
 

       Na 21 juni is aanmelden niet meer mogelijk. 
       LET OP: VOL = VOL (maximaal 220 kinderen). 
        

Tijdens het HTTK worden er foto’s gemaakt. Door ondertekening van dit formulier geeft 
u ons toestemming voor publicatie van deze foto’s op Social media van de wijkvereniging 

en in de wijkkrant.  

http://www.vosseparkwijk.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4gKWIspDhAhVJM-wKHf4HAC8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.quizlet.nl%2Fgo%2F392537%2Fwie-ben-jij-uit-de-smurfen%2F&psig=AOvVaw3TlNJE4lj01dOaJJqTVUTQ&ust=1553159448952189
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4gKWIspDhAhVJM-wKHf4HAC8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fzeeklassen-aalbeke2016.blogspot.com%2F2016%2F10%2Fvolgende-week-zijn-we-weg.html&psig=AOvVaw3TlNJE4lj01dOaJJqTVUTQ&ust=1553159448952189
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi848eEtJDhAhWMCuwKHau0A2UQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmerchandisehous%2Fsmurfen-merchandise%2F&psig=AOvVaw3leCj_0XkHf1ZpZmfHfD-p&ust=1553160523265103

