
 

 
 

 
Beste Peelpush(st)er, 
 
Het peelpushkamp komt er weer aan! De voorbereidingen zijn weer in volle gang. We gaan dit jaar 
wederom naar een locatie buiten Meijel. Waar dit zal zijn, blijft voor jullie nog even geheim. We 
willen het kamp weer groots aanpakken en daarom willen we JOU!! er super graag bij hebben. 
 
Zoals eerder bekend is gemaakt zal het weekend plaatsvinden op 3, 4 en 5 mei 2019. 

 De B- en C-jeugd en niveau 5 + 6 verblijven 2 nachten: van vrijdagavond tot en met 
zondagmiddag (± 15.00 uur).  

 Niveau 1, 2, 3 en 4 verblijven 1 nacht: van vrijdagavond tot en met zaterdagavond (± 19.00 
uur).  

 
Lijkt het je ook leuk om mee te gaan op kamp? Geef je dan op vóór 7 april 2019. Dit doe je door:  

1. Te mailen naar peelpushkamp@gmail.com met de benodigde info (zie aanmeldformulier 
volgende pagina) 

2. Het geld over te maken naar: NL22RABO0133405117 t.n.v. Volleybalvereniging Peelpush met 
als omschrijving “Kamp 2019 + naam kind” 

De aanmelding is pas geldig wanneer het formulier EN het geld ontvangen is.  
 
De bijdrage voor het kamp is: 

 Niveau 1, 2, 3 en 4: €22,50 

 Niveau 5 + 6 en B- en C-jeugd: €27,50 
 
Hulpleiding!! 
Dit jaar mag weer ieder peelpush-lid tussen de 16 en 18 jaar zich melden als “hulpleiding”. Wat houdt 
dit in: je helpt mee het organiseren van peelpushkamp 2019, en gaat natuurlijk mee met een TE gek 
kamp. Je hoort bij de kampleiding, maar hebt nog geen eindverantwoordelijkheden. We zouden het 
leuk vinden om met zoveel mogelijk “hulpleiding” op kamp te gaan. Twijfel niet en stuur een 
berichtje naar Boukje (0611478999) of Veelke (0683050345) voor vragen, of om je aan te melden als 
leiding. 
 
We hopen dat JIJ er dit jaar ook bij bent!  
 
Groetjes, 
De kampleiding 2019. 
 
Contactpersonen en hoofdleiding kamp: 
Boukje Knops                         Veelke Trines 
0611478999                           0683050345 
peelpushkamp@gmail.com  
 
 

Uitnodiging 
Peelpushkamp 2019 
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Aanmeldformulier Peelpushkamp 2019 
 
 
Persoonsinformatie  

Voornaam  

Achternaam  
Adres  

Postcode  

Woonplaats  
Geboortedatum   

 
 

Team  

Shirtmaat*  
*Kindermaten (op leeftijd in jaren):  5/6- 7/8- 9/11- 12/14- 16 

 *Volwassen maten:    S/ M/ L/ XL/ XXL 
 
 
Informatie ouders 

Telefoonnummer 
ouder 1 

 

Telefoonnummer 
ouder 2  

 

 
 
Rijden als ouder 

 Wilt u rijden? (Ja/Nee) Aantal personen in de auto exclusief chauffeur 
Heenweg vrijdag 
avond (±19.00 uur) 

  

Terugweg zaterdag 
avond (±19.00 uur) 

  

 
 

 
 
 

Bijzonderheden (zoals allergieën, medicijnen etc.):  

 


