
Taekwondo Zomerkamp 2015 Genk 

 

Beste taekwondoka’s en familie, 

 

Eerst en vooraf wenst Meester Chin  jullie te bedanken voor de inschrijving voor het zomerkamp 2015 

Genk . Samen met Meester Chin en Mevrouw Chin zien wij (Pieter, Natalie, Sandra, Kathleen en 

Freddy) ernaar uit jullie te verwelkomen op onze kampplaats. Hierbij vindt U de nodige informatie wat 

betreft uur van aankomst, vertrek, medische fiche, wat mee te brengen, adres en routebeschrijving. 

Gelieve ons tijdig te verwittigen indien je vegetariër bent of een dieet volgt. Mochten er nog vragen zijn 

wat betreft het kamp kun je contact opnemen met:  

Freddy Degryse 

Poedermagazijnstraat 89   8930 Menen 

Tel. 056/516606   Gsm: 0478/632069 

E-mail :  degrysefred@hotmail.com 

 

Adres kampplaats : Jeugdheem “De Ring”, Hoogstraat 126A, 3600 Genk 

Aankomst :  Iedereen wordt verwacht op zondag 5 juli vanaf 17u                       

Vertrek :  Op vrijdag 10 juli tegen 16u  

                                                                           

Wat breng je mee : 

 Slaapzak + onderlaken of  lakens (onderlaken verplicht mee te brengen) 

 Kussen en kussensloop en dekens (zijn niet ter plaatse aanwezig ) 

 Toiletgerief 

 Slaapkledij 

 Sportieve kledij 

 Regenjas (hopelijk hebben we die niet nodig) 

 Zwemgerief 

 Trainingspak 

 Dobok (als kan meerdere, gezien er 2 à 3 trainingen per dag zijn) 

 Taekwondoschoenen en ook gewone sportschoenen (om te gaan lopen) 

 Beschermmateriaal (borst-, been en armbescherming enz...) 

 Taekwondopalet 

 Gezelschapspellen (voor de minder mooie dagen of vrije momenten) 

 Zakgeld (overdrijf hier niet in) 

 SIS-kaart en klevertje ziekenkas. Vanaf 12 jaar identiteitskaart 

 En niet vergeten : JE GOED HUMEUR 

 Medische fiche ingevuld afgeven bij aankomst aan Freddy, Kathleen of Meester Chin 

 Mensen die vegetariër zijn gelieve op voorhand te verwittigen aan Freddy op bovenvermeld adres 

of telefonisch een seintje te geven 

mailto:degrysefred@hotmail.com


Belangrijk voor ouders en taekwondoka’s  

 

 Waardevolle spullen zoals gsm, MP3 spelers enz.. laat je beter thuis. Bij verlies of diefstal kunnen wij 

niet verantwoordelijk gesteld worden. De begeleiders hebben hun gsm bij, waar je indien nodig 

gebruik van kan maken. 

 Wordt op de een of andere manier iets gebroken aan gelijk wat van de gebouwen, dan verwittig je 

Freddy zodat de schade kan worden  nagegaan en indien mogelijk kan worden hersteld. Aangerichte 

schade die niet wordt gemeld zal worden doorgerekend aan de ouders. 

 Op stap gaan en de kampplaats verlaten is verboden zonder toestemming. Wie zich hier niet aan houdt 

wordt naar huis gestuurd. In dit geval kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen in geval 

van schade of ongeval. 

 


