H E R I K O N I N F O R M AT I E B L A D
KINDER– EN TIENERKAMPEN / ZOMER 2015

WELKOM
Beste ouders
& verzorgers,
Dit informatieblad
geeft belangrijke informatie die u en uw
kinderen weten moeten vóór hun komst
naar De Herikon deze
zomer. We gaan er
dan ook vanuit dat u
het goed zult doornemen en zult zorgen
dat, waar van toepassing, uw kinderen
hiervan op de hoogte
zijn.
De voorbereidingen
voor de zomerkampen zijn al gestart en
we zien uit naar de
komst van uw kinderen. Wij doen ons
best om uw kinderen
een mooie week te
geven. We geloven
dat wij in afhankelijkheid van de Here
God verwachten mogen dat Hij ook dit
jaar weer speciale en
bijzondere dingen wil
doen tijdens de kampen, zodat het onvergetelijke weken zullen worden. Wij wensen u alvast een goede reis toe. Wanneer
er nog vragen zijn
horen we dat graag!
Namens alle staf,
Erik Bolhuis
De Herikon

LET OP!

GRAAG
NOTEREN

Vaders & moeders, verzorgers,
jongens en meisjes, tieners opgelet!
Hieronder DE lijst van wat meegenomen moet
worden en wat thuisgelaten kan worden deze
zomer. Goed doorlezen dus!

VOOR KINDER– EN
TIENERKAMPEN:

GRAAG
MEENEMEN
Onderlaken,
slaapzak & kussen
Handdoek &
toiletartikelen
Oude kleding &
schoeisel dat vies
mag worden

ALSJEBLIEFT
THUIS LATEN
Telefoon
Elektronische
apparatuur
Tabaksproducten
Drugs & alcohol
Kostbaarheden

Voldoende kleding

Tijdschriften

Jas, trui, laarzen

Zakmessen

Zwemkleding

Speelgoedpistooltjes

Bijbel & pen
Zakgeld
(evt.)

(kampwinkel)

Zendingsgeld

Muziekinstrument

(evt.)

Kauwgum
Grote
hoeveelheden
snoep
Energiedrank

16+: fiets!
Vanaf 14 jaar:
ID kaart

BEHEER GEGEVENS
Alle opgaven voor de zomerkampen 2015 zijn dit
jaar via onze nieuwe online systeem gegaan. Door
in te loggen met uw login kunt u zelf bepaalde
informatie wijzigen en toevoegen zoals adresgegevens, bankgegevens, dieet en informatie ziektekostenverzekering. We willen u vragen om te
zorgen dat deze gegevens compleet en actueel
zijn. Annuleren van een kampweek kan alleen
telefonisch of per e-mail.

Begin
maandagochtend
tussen
10 en 11 uur
Einde
zaterdagmorgen is
er van
9.30-10.00 uur een
gemeenschappelijke
afsluiting met
ouders en
kinderen/tieners.
Als ouders wilt u
hier bij zijn!
Om 10.00 uur is er
koffie/thee voordat
iedereen weer naar
huis gaat.

BELANGRIJK OM TE WETEN
INFORMATIE VERZEKERING & ID
Wij vragen u te controleren of u de juist verzekeringsgegevens van
uw kind in de aanmeld module heeft ingevuld. Zorg ook dat we
een telefoonnummer hebben in geval van nood of vakantie ouders/verzorgers. Deelnemers vanaf 14 jaar worden geacht hun ID
bewijs mee te nemen.
AANKOMST
Aan de balie in de hal van het slaapgebouw wordt verteld welke
kamer en groepsleiding is toegewezen en kan het zakgeld op onze
huisbank worden gestort. Alle medicijnen dienen daar ook achtergelaten worden. Er zal worden zorg gedragen dat men op het
juiste tijdstip de medicijnen krijgt.
DIEET
Bijzonder dieet? Beperkingen in wat uw kind/tiener mag eten? Noteer het in het vakje ‘dieet’ bij de opgave van uw kind. U kunt deze via uw login bereiken. We proberen er zoveel mogelijk rekening
mee te houden.
GEVONDEN VOORWERPEN
De Herikon is niet verantwoordelijk voor achtergebleven kleding
of andere voorwerpen. Aan het einde van de zomer worden deze
artikelen aan christelijke instellingen gegeven.
POST
Deelnemers vinden het meestal erg leuk om post te ontvangen.
Een kaartje is een kleine moeite! Na elke middagmaaltijd wordt
de binnengekomen post uitgedeeld. Deelnemers kunnen ook zelf
post versturen. Ons winkeltje verkoopt kaarten en postzegels.
KAMPWINKEL
In het kampwinkeltje wordt snoep, drinken, kleinigheden en
souvenirs verkocht. Tijdens de kampweek zal dinsdag t/m vrijdag
de winkel tijdelijk open zijn. Het meegenomen zakgeld kan hier
dan worden besteed. Voor de kinderkampen hanteren we een
bestedingslimiet aan snoep. Richtbedrag zakgeld voor de kinderkampen is €7,50.
ZENDINGSOFFER
In elke kampweek geven we de gelegenheid om geld te geven aan
een aansprekend zendingsproject. Sommige ouders kiezen er voor
om een bepaald bedrag apart als zendingsgeld mee te geven. Dit
is niet verplicht, net zo min als het geven aan het zendingsproject
zelf verplicht is. Op maandagmorgen is er meer informatie over
het project beschikbaar.

We gaan ervan uit dat u als ouders en uw kind(eren)
deze afspraken zullen respecteren. Dit informatieblad
kunt u ook terugvinden op www.deherikon.nl.

ALGEMENE KAMP
AFSPRAKEN
Wij willen dat De Herikon een
veilige plek is waar liefde voor
God en voor elkaar merkbaar is.
We zien het als onze taak een
atmosfeer te creëren die bevorderlijk is voor geestelijke vorming. Omdat elk moment in de
kampweek belangrijk is en om
ons hoofddoel te bereiken hanteren we deze afspraken:
LEIDING
Deelnemers staan
tijdens hun aanwezigheid onder
het gezag van de kampleiding.
EERDER WEGGAAN
Het kamp
eerder verlaten kan alleen bij
hoge uitzondering en uitsluitend
na overleg voor aanvang van de
week.
BEZOEK
Bezoek van vrienden
en familie is niet toegestaan.
In geval van nood zijn we altijd
telefonisch bereikbaar
APPARATUUR
Om een goede
groepssfeer te vormen en om
deelnemers enigszins los te
maken van dat waar ze zich vaak
dagelijks mee bezig houden zijn
telefoons, iPods, iPads, gameboys
etc. niet toegestaan.
KLEDING
We verwachten van
alle deelnemers dat zij zich
fatsoenlijk kleden. We beseffen
dat ‘fatsoenlijk’ verschillend geïnterpreteerd kan worden maar
gaan er vanuit dat u als ouders
hierop zult toezien. Geen korte
shirtjes, minirokken en bikini’s.
VEILIGHEID
Op eigen initiatief
het kampterrein verlaten is niet
geoorloofd.

De algemene voorwaarden van
onze kampen kunt u lezen op de
aanmeld module.

