
WANTED
Howdy Timios jeugd en mini’s!!!! 

Het duurt nog even, maar… zoals sommige van jullie al weten, gaan we ook dit jaar op
kamp. Het belooft weer een spectaculair, te gek, gaaf, geweldig, super weekend te

worden, dus zorg dat je erbij bent!

Als er vragen zijn van jullie of jullie ouders kunnen jullie bellen naar Rens de Rooij (06-
41622275). Het is ook mogelijk om een mailtje te sturen naar kamp@timios.nl.  

Wat is de planning?
De planning is dat we vrijdag 3 juli rond 16.00 uur verzamelen en om 16.30 uur 
vertrekken vanaf de Plataan in Boskoop. Dit half uur wordt gebruikt om alle spullen van 
iedereen in te laden, dus zorg dat je op tijd bent. Zondag 5 juli rond de klok van 16.30 
uur/17.00 uur zullen we weer terug zijn bij de Plataan in Boskoop!! 
(Het is mogelijk om slechts 1 nacht te blijven, de kosten daarvan gaan in overleg.)

Thema 
Zoals de titel van deze brief al doet vermoeden hebben we dit jaar het thema ‘’Het wilde 
westen!’’. Dat betekent dat we het hele weekend als cowboys en indianen verkleed 
kunnen! Neem dus je tofste verkleedkleren mee, want dat doen wij ook!

Kosten
De kosten bedragen € 69,50 p.p. en dit kun je overmaken naar het volgende 
bankrekeningnummer:
NL57RABO0309863880, t.n.v. Timios Waddinxveen, o.v.v.: ‘TIMIOS kamp 2020 + 
(naam)’.
(Betaling moet voor het einde van de maand APRIL binnen zijn anders kun je 
NIET mee!!)

Het onderstaande briefje kunnen jullie via de mail (kamp@timios.nl) vóór 1 april 2020 
naar ons toe sturen of inleveren bij Rens de Rooij (Kievitstraat 30, 2771 TE  Boskoop). Als
je in de zaal of ergens anders een van de leden van de kampleiding tegenkomt mag je 
het natuurlijk ook aan hen geven. Kopieën van zorgpassen/identiteitsbewijzen zijn dit jaar
niet meer nodig!

Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in en zijn hard bezig om een super cool 
programma te maken!

Groetjes,
Angela, Eline, Harm, Marbeth, Martijn, Milan, Rens en Rienke
De Kampleiding van Timios

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelding

Naam:

Ouders kunnen heen / terug rijden met … plaatsen in de auto, hebben een busje voor de 
bagage  ja / nee

Adres: Postcode en woonplaats:

E-mailadres ouders: Telefoonnummer bij noodgevallen:

Medicijnen: Diëten (bijv. vegetarisch):

Allergieën:
Handtekening ouders:

mailto:kamp@timios.nl

