Weekend weg met de jeugd van Egmond Binnen

In 2021 en wel vr. 7, za. 8 en zo. 9 mei

Met behulp van ouders begeleiders

Avonturen in Nederland geboortejaren 1996-1997

Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen
Dit alles in samenwerking met bovengenoemde
Stichtingen – Vereniging – en Vrijwilligers

Survival

Wilgenuitdaging

Boogschieten

Tichelavontuur

GPS-tochten

Kanovaren, fietsen en steppen

Competitiespelen

Binnenactiviteiten

Bestemd voor de jongeren uit ons dorp Egmond-Binnen
geboren in de jaren 2006 en 2007,
En ook een beetje voor hun ouder(s).
Hallo jongens en meiden,
Een aantal dorpsgenoten hebben het initiatief genomen, om voor onze
jongeren uit het dorp een weekend te organiseren om het groepsgevoel
(Sociale Cohesie) van jullie leeftijdsgenoten te stimuleren. Jullie zijn nu een
aantal jaren van de lagere school en wij merken dat er voor deze
leeftijdsgroep (nog) niet zoveel gedaan wordt.
Uit gesprekken met verschillende jongeren van deze leeftijdsgroep is
gebleken, dat zij vinden tussen wal en schip te vallen. Overal weggestuurd
te worden om dat de omwonenden vinden dat er overlast is. Te klein voor
het één en te groot voor ander, enzovoort.
In samenwerking met JOEB, Vrienden van JOEB, Dorpsbelangen en
Welzijn Bergen, hebben wij het volgende bedacht:

Een weekend Survivallen in de Betuwe
In bijgaande folder wordt omschreven wat er allemaal mogelijk is. Er is een
selectie gemaakt uit de diverse mogelijkheden voor dit weekend.
De bijdrage in de kosten die we aan jullie hiervoor vragen hebben we
vastgesteld op € 50,00 per kind voor het hele weekend.
Dit bedrag komt tot stand, omdat wij subsidie aanvragen, sponsoren gaan
benaderen en inzamelingsacties / activiteiten gaan organiseren.
Achter in dit boekje vind je het inschrijfformulier. Wij hopen dat jullie
allemaal meegaan.
Begeleiders:
Astrid, Mireille, Fred, Dave, Claus, Remy, Teun, Thijs en Frank

Veiligheid:
Praktische tips / waar moet je op letten
Een groot deel van het programma is zeer laagdrempelig en voor iedereen
te doen. Toch willen wij iedere vorm van letsel indien mogelijk voorkomen!
Onze instructeurs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Wij gaan ervan
uit dat zijn/haar adviezen opgevolgd worden. De deelnemers verklaren niet
onder invloed van alcohol of drugs te verkeren bij deelname.Tijdens de
activiteiten wordt niet gerookt
Eventuele klachten of gebreken (lichamelijk of geestelijk) moeten vooraf
gemeld worden aan de instructeurs van Wilgje buitensport. Bij kanovaren en
vlotvaren is een zwemvest verplicht voor deelnemers die zich niet zeker
voelen in het water en voor deelnemers zonder zwemdiploma.
Voor alle activiteiten is het dragen van stevig schoeisel verplicht,
blote voeten en teenslippers zijn niet toegestaan!
De minimum leeftijd voor onze activiteiten is ongeveer. Voor kanovaren geldt
deze grens niet maar wij gaan er van uit dat er altijd begeleiding door
volwassenen bij de kinderen is.
Kleding:
Een deel van het programma speelt zich af rond het water. Zorg bij de
survival, het Tichelavontuur en de natte boerenbuilding voor reservekleding,
schoenen die vies mogen worden, een handdoek en een plastic tas voor de
natte kleding. Er zijn warme douches ter afsluiting van de activiteit. Bij wat
minder mooi weer is het advies een winddichte jas te dragen. Waardevolle
spullen kunt u opbergen in kluisjes. Mobieltjes zijn alleen nodig voor de
leiding bij het kanovaren en de step /fietstochten.
Kamperen:
Vanwege mogelijke geluidsoverlast willen wij dat kampeerders na 23.00 uur
niet meer van het terrein gaan. Versterkte muziek is op het veld niet
toegestaan. Bij jeugd- en schoolgroepen vertrouwen wij op de
verantwoordelijkheid van de leiding zodat er in de nacht geen overlast
ontstaat. De tenten zijn voorzien van houten vloeren. Slaapspullen zoals
matje, warme slaapzak e.d. zijn belangrijk voor een goede nachtrust.
In overleg is het mogelijk kampmateriaal al voor aanvang van het kamp te
brengen. Kamperen doe je in de buitenlucht maar bij slecht weer staan een
aantal binnenruimten ter beschikking.

Ga je ook mee met de survival-tocht??
We gaan met de meiden en de jongens - geboren in
2006 en 2007 - een weekend weg met onder andere
vlotvaren/ kanoën, touwparcours, GPS-tocht.

Ook ’s avonds maken we er een gezellige boel
van. We gaan zelf eten koken. Slapen in grote
tenten, Kortom een cool weekend met gave
activiteiten en weinig slaap.

Lijkt het je wat?
Ga dan met ons mee! Lever dan het inschrijfformulier in.
Het weekend wordt georganiseerd door :
•
Vrijwilligers uit ons Dorp
•
De Vrienden van JOEB,
•
JOEB
•
Welzijn Bergen
•
Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen

Ga met ons mee en ervaar het survival gevoel!

Hartstikke Cool!!
Voor verdere informatie in dit boekje
Begeleiders:
Astrid, Mireille, Fred, Dave, Claus, Remy, Teun, Thijs en Frank

Inschrijfformulier weekend weg met de jeugd
van Egmond Binnen 7, 8 en 9 mei 2021
Als je mee wilt gaan dan graag het formulier invullen en
inleveren voor 14 februari 2021 bij één van de volgende
adressen Visweg 11 (Dave) of Visweg 3 (Frank).
Voornaam
Naam
Adres
Pc-woonplaats

:
:
:
: Egmond-Binnen

Geboortedatum

:

E-mailadres

:

Telefoonnummer
Evt. mobiel / 06

:
:

Kosten

: € 50,00

Overmaken op

: NL80RABO0131999222
T.n.v. Vrienden van JOEB
Egmond-Binnen
O.v.v. 2021-survivalkamp

Eventueel medische gegevens of medicijngebruik opgeven
waar rekening mee gehouden moet worden.

Als je opgegeven hebt, volgen er verdere mededelingen
voor jezelf en je ouders!
Voor verdere vragen en opmerkingen kun je mailen
JOEB1967@live.nl .

