UITNODIGING

UITNODIGING

• 2 juli familietoernooi 14.00-17.00
uur
• 2&3

juli zomerkamp c/d/e
jeugd zaterdag vanaf 18.00
uur tot zondagochtend 3
juli 9.30 uur

Het mag weer en daarom organiseren we dit jaar het traditionele familietoernooi met
aansluitend het onvergetelijk en legendarische zomerkamp voor de c/d/e- jeugd!!!!

Programma 2 juli
14.00-17.00 uur

MHCW Familie Hockeytoernooi onder het genot van een hapje en
drankje

Vanaf 17.00- 18.00 uur

Opzetten tenten door ouders

18.00 uur

Start zomerkamp c/d/e- jeugd

Programma 3 juli
9.30 uur

Einde zomerkamp; kinderen naar huis

9.30-10.00 uur

Tenten afbreken door ouders

Wat neem je mee als je op zomerkamp gaat?
Luchtbed/matje, slaapzak, kussen, knuffel, pyjama, toilettas, zaklamp, stick, bitje en een
tent (graag vooraf afspreken en bij opgave aangeven met wie je in de tent slaapt en wie de
tent meeneemt). Ook wordt er van ieder team verwacht dat er minimaal 1 ouder als
begeleider meegaat. Ouders worden ingedeeld in een shift van 20-23uur of van 23.00-3.00
uur of van 3.00 – 7.00 uur. Helaas moeten we streng zijn: geen ouder, geen zomerkamp
voor het team. Maar we gaan ervan uit dat er genoeg enthousiaste ouders zijn ☺
Deelname aan het familietoernooi kost EUR 2,50. Deelname zomerkamp EUR 7,50.
Opgave mag via de opgavestrook bij deze uitnodiging of te printen via LISA.
Dit kan tot 28 juni en kan worden ingeleverd in de brievenbus in het clubhuis. Opgave kan
dus NIET per mail

Opgavestrook MHCW
zomerkamp
2 en 3 juli 2022
Naam

Team

Tentgenoten

Wie neemt de tent
mee

Telefoonnummer
in geval van nood

Allergieën en/of
bijzonderheden

Inleveren kan tot 28 juni in de brievenbus in het clubhuis.
Voor vragen of opmerkingen mail gerust de Evie via evenementencommissie@mhcw.nl

Opgavestrook Familie
toernooi
2 juli 2022
van 14.00 uur tot 17.00 uur

Naam lid

Team

Familieleden die
meedoen

Bijzonderheden

Inleveren kan tot 28 juni in de brievenbus in het clubhuis.

Voor vragen of opmerkingen mail gerust de Evie via evenementencommissie@mhcw.nl

