Als leiding gaan mee:
Margriet van Wiek
Guido van der Leij
Patty Elzinga
Pepijn Meijer
Patrick Hindriks
Kylie Wetsema
Jorn Hegeman
Telefoonnummers:
Margriet van Wiek
Raymond Hindriks
Kylie Wetsema

Niels Hartman
Raymond Hindriks
Daphne Wesselink
Claudia Klein
Chris Nieuwenhuis
Bob Bernardus

06-18648365
06-48386706
06-17367500

Vertrek en vervoer:
Vrijdag 24 juni om 17.00 uur word je verwacht bij de kantine, alle bagage kan
daar worden ingeleverd. Uiterlijk 17.30 uur vertrek vanaf de kantine met
eigen vervoer.
Mocht je geen vervoer hebben, dan kan je contact opnemen met iemand van
de begeleiding. In Holwerd aangekomen moet je je gelijk melden bij Kylie,
Pepijn, Claudia, Bob en Chris. (zie lijst in de mail) De jongste jeugd gaat
begeleid de boot op, zie hiervoor de andere lijst in de mail.
Zodra we compleet zijn stappen we op de boot. Dus niet gaan bestellen
in het restaurant als het druk is! De bedoeling is om de boot van 19.00 uur te
nemen, ook als dat eigenlijk de boot van 18.00 is (door vertraging), zodat we
zo snel mogelijk naar Ameland kunnen.

Terugkomst:
Op zondag 26 juni zijn we rond 15.45 uur terug in Holwerd. Vanaf daar ga je
met eigen vervoer terug naar de kantine waar de bagage kan worden
opgehaald.
Adres kampeerboerderij:
Molenhof
Paasduinweg 15
9163 HV Nes
http://www.molenhof.net/

Wat neem je mee:
Slaapzak
Kussensloop
Hoeslaken
Handdoeken
Theedoek
Pyjama
Verkleedspullen bonte avond
Zwem-/regen-/sportkleding
Mooi/slecht weer kleding
Zaklamp
Zonnebrandcrème
Spelletjes
Badslippers
Rugzak of tas
Zakgeld (max. € 10,00)
Toiletartikelen
Neem een passende outfit mee die bij het thema hoort

Vanaf 16 jaar ID-Kaart mee!!!
Telefoon op eigen risico (In nood heeft de begeleiding
altijd telefoon + telefoonnummers ouders)
Beperkte alcoholische dranken, alleen voor 18 jaar en ouder en
na 18.00 uur. Het is niet toegestaan zelf alcohol mee te
nemen. Mocht je betrapt worden met alcohol dan zetten we je op
de eerstvolgende boot weer terug!
Als je medicijnen gebruikt, neem deze dan mee. Geef dit vooraf
door aan Margriet en Guido.
Kinderen die nog geen zwemdiploma hebben moeten dit vooraf
doorgeven Margriet en Guido.

Programma
Thema:

Maffia

Vrijdag:

- Uiterlijk 17:30 uur vertrek kantine
- Aankomst groepsaccommodatie
- Opening
- Bed opmaken en tas uitpakken
- Ons befaamde broodje worst
- Avondprogramma

Zaterdag:

- Ontbijt
- Shoppen in het dorp
- Lunchen
- Middagprogramma
- Avondeten
- Avondprogramma (Bonte avond)
- Party
- Discotheek (voor 16+)

Zondag:

- Ontbijt
- Opruimen en inpakken
- Middag activiteit
- Patat eten, naar de boot en naar huis
- 15.45 uur Aankomst Holwerd
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