
 

Wat moet je allemaal meenemen?  

● Luchtbed (+pomp), slaapzak, kussen  

● Toiletartikelen, handdoeken  

● Zwemkleding, sportkleding  

● Bord, bestek, beker (voorzien van naam!)  

● Zonnebrandcrème  

● FIETS (+regenkleding)  

● Flesje drinken en iets te eten voor onderweg  

● Mobiel mag mee, maar denk dan wel aan een powerbank*  

 

 

● Adres van de kampeerplaats  

Camping de Molenhof Kleijsenweg 7 7667 RS Reutum 

● Telefoonnummer voor noodgevallen  

Leonie Kamara: 06 11 00 66 54  

Sylvana Lok: 06 57 93 53 19 

Chantal Nieuwenhuis: 06 13 52 66 52 

● Foto’s van het kamp  

Facebook: CGV Achilles W.I.L. 

Telefoon meenemen is op eigen risico. Tijdens gezamenlijke  

momenten gebruiken we de telefoon even niet.  

 

Tentenkamp 
2022 

1 2 en 3 

Juli 2022 



Opgaveformulier   

Ja, ik ga ook mee op het tentenkamp van Achilles W.I.L.  

Naam: ______________________________________________ 

Geboortedatum: ______________________________________ 

Naam ouder(s)/verzorger(s):_____________________________ 

Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s): ____________________ 

E-mailadres ouder(s)/verzorger(s): _________________________ 

Naam rekeninghouder van betaler:_________________________ 

Ik mag wel/niet op de foto (doorhalen wat niet van toepassing is)  

Vraagt de gezondheid van uw zoon/dochter speciale zorg? ja/nee 

zo ja welke:____________________________________________ 

Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen? ja/nee 

Zo ja welke en wanneer:__________________________________ 

Is uw zoon/dochter allergisch? ja/nee 

Zo ja, waarvoor:_________________________________________ 

Ik kom wel/niet helpen op donderdag ____ Personen.  

Ik kom wel/niet helpen op zondag met ____ Personen. 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Ben jij op 1 juli a.s. 12 jaar of ouder? Lees dan snel verder want in juli 

wordt er voor jullie weer een super gaaf tentenkamp georganiseerd! In 

het weekend van 1, 2, en 3 juli 2022 gaan we weer naar de camping de 

Molenhof in Reutum om met z’n allen te kamperen. We hopen op mooi 

weer en gaan drie dagen lang genieten van te gekke spellen, zwemmen, 

lekker eten, slapen in tenten en natuurlijk blijven we niet alleen op de 

camping!  

Op vrijdag 1 juli verzamelen we om 18.30 uur bij de sporthal 

Windmolenbroek. Je bagage wordt daar in de aanhanger geladen waarna 

we vervolgens met z’n allen op de fiets richting de kampeerplaats gaan. 

Zorg zelf voor drinken en wat lekkers voor op de fiets. De tenten zullen al 

klaar staan zodat het feest meteen kan beginnen!  

Op zondag 3 juli zullen we weer terugfietsen richting de sporthal 

Windmolenbroek. Hier kunnen je ouders jou en je bagage weer ophalen 

rond 14:30 uur.  

Het kamp kost €35- per persoon. Het opgaveformulier moet voor 24 juni 

ingeleverd zijn. Maar geef je snel op want vol = vol. Let op: Na betaling 

via de QR-code of contant is je aanmelding officieel. Wij geven het 

voorkeur aan betalen via de QR code. 

Daarnaast hebben wij ouders nodig om de tenten op te zetten op 
donderdagavond. Ook op zondag hebben wij ouders nodig die ons 
helpen met het afbreken van de tenten. Als wij niet voldoende hulp 
krijgen voor het opzetten en afbreken van de legertenten kan  
het kamp namelijk niet doorgaan. 

 

        


