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GKH JEUGDKAMP 2017

GKH JEUGDKAMP 2017- 20-21 MEI TE SOMEREN
Beste GKH-jeugdleden en ouders/verzorgers,
In het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 vindt het GKH Jeugdkamp plaats in Someren.
Voor wie?
Het GKH Jeugdkamp is voor alle GKH-jeugdleden t/m 14 jaar. Twee dagen vol karate, sport en spel
en gezelligheid! Uiteraard zorgen we voor voldoende begeleiding en is er altijd iemand (telefonisch)
bereikbaar.
Groepsaccommodatie de Hoof
Het Jeugdkamp vindt plaats op groepsaccommodatie De Hoof in Someren. Er wordt overnacht in
gebouw De Vaarsche Hoef. Dit gebouw is volledig tot onze beschikking De slaapkamers zijn voor 4 tot
10 personen. Bij de kamerindeling houden we zoveel mogelijk rekening met vriendjes/jeugdleden uit
dezelfde dojo. Er is ook een keuken en recreatieruimte aanwezig.
Adres		
Website

De Hoof 18, 5712 LM Someren
www.dehoof.nl

Programma
Het Jeugdkamp begint op zaterdag 20 mei. Vanaf 9.00 uur kun je je melden bij de groepsaccommodatie.
Om 10.00 uur start de eerste karatetraining. Ouders mogen deze training blijven kijken en even rondkijken
in het verblijf. De eerste lunch dien je zelf mee te nemen. Die eten we gezamenlijk om 12.00 uur.
Zaterdagmiddag is er weer karatetraining. Zaterdagavond houden we een bonte avond.
Zondag 21 mei starten we met een extra vroege fysieke training. We gaan dan bij mooi weer met z’n allen
het bos in dat vlakbij is. Overdag wordt er weer veel karate getraind. Vanaf 14.00 uur zijn ouders weer
welkom. Tussen 16.00 en 17.00 uur sluiten we af en ruimen we alles op.
Tijdens de trainingen word je ingedeeld op leeftijd en kyu-graad. Wanneer het mooi weer is wordt er
buiten getraind. Bij slecht weer hebben we de mogelijkheid om binnen te trainen. Het hele weekend doen
we tussendoor veel sport- en spel activiteiten.
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Kosten en materialen
De kosten voor dit Jeugdkamp bedragen € 65,- p.p.
Inbegrepen: 1 x overnachten – 1 x ontbijt – 1 x lunch – 1 x diner.
Bij de maaltijden wordt drinken geserveerd.
Zelf meenemen: karatepak – trainingspak – trainingsschoenen – toiletartikelen – slaapzak of dekbed/
matrashoes – kussensloop – handdoeken – 1 x lunch en eventueel extra drinken.
Inschrijven
Je kunt je inschrijven voor het GKH Jeugdkamp tot uiterlijk 22 april 2017 bij de dojo-instructor.
Dieetwensen of bijzonderheden a.u.b. doorgeven. De betaling van € 65,- dient uiterlijk 22 april 2017 te
zijn voldaan.
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