WION 2020 KAMPNIEUWS
Hebben jullie het al gehoord…? Van 10 t/m 13 april is het weer zo ver, het
allerleukste WION Paaskamp! Dit jaar stappen wij in de tijdmachine, die ons terug
in de tijd, maar ook n aar de toekomst brengt! Dit wil je natuurlijk niet missen…
Het wordt een weekend vol lol; veel reizen, leuke spellen, lekker eten etc. en
wellicht wat weinig slaap! Dus: Geef je snel op via:
https://forms.gle/p8PNisQzbxJKZouQ7
Voor wie?
Alle WION jeugd- en juniorenspelers van de F t/m A (dit houdt in: F t/m A leeftijd of
spelend in een F t/m A WION team) mogen mee met onze reis door de tijd.
Planning?
Op vrijdag 10 april om 7:00 uur verzamelen we met z’n allen in de WION-kantine. Zorg
dat je een passende outfit draagt, zodat de tijdmachine weet naar welke tijd je af zou
willen reizen (geen garantie dat dit goed gaat 😉). Ga jij als holbewoner terug naar de
prehistorie of als ridder/jonkvrouw terug naar de middeleeuwen? Of toch liever als
hippie terug naar de jaren 60 of als robot naar de toekomst? We hopen dat de
tijdmachine vrijdag 10 april op tijd af is om gezamenlijk rond 7:30 uur te vertrekken
naar onze overnachtingsplek (locatie: Groepsaccommodatie de Mussenberg, Loon op
Zand). Onze kleinste tijdreizigers (WION F) zullen twee dagen en één nacht met ons
meereizen. Zij worden op zaterdagavond 11 april omstreeks 19:00/19:30 uur
opgehaald door hun ouders (verdere informatie over het ophalen wordt t.z.t. apart met
de betreffende ouders besproken). Voor de overige teams geldt dat we hopen dat alles
goed blijft gaan met de tijdmachine en dat we in het heden op maandag 13 april 2020
rond 18:00/18:30 uur weer terug reizen op het sportcomplex van RKC WION.
Kosten?
De kosten om met ons mee te gaan op deze geweldige tijdreis bedragen voor WION E
t/m A spelers €90,- per persoon en voor de WION F spelers is dat €35,- per persoon. Dit
mag direct bij online aanmelding overgemaakt worden op rekeningnummer: NL41 INGB
0007984710 t.n.v. Dhr. S.P. de Wit. In de omschrijving graag vermelden: WION
Paaskamp 'Naam kind'.
Vragen?
Indien er nog vragen zijn, kunnen jullie ons altijd even
bellen/mailen/appen/aanspreken:
Frans de Wit
:
06 – 51365914
Bart van Son
:
06 – 22354743
E-mail
:
paaskamp@wion.nl
Durf jij met ons mee met een reis door de tijd? → Meld je dan nu (en voor 20 maart
2020) aan via: https://forms.gle/p8PNisQzbxJKZouQ7 Houdt onze Facebook Pagina
(RKC WION Paaskamp) goed in de gaten voor meer informatie!
Wij gaan snel weer verder met bouwen aan de tijdmachine. Hopelijk zien we jullie
allemaal vrijdag 10 april! Lieve groetjes namens alle kampbegeleiding 2020!

