
Hoi!

JWG Afdeling Utrecht heeft op 12 en 13 april een kampje, en jij kan mee! In deze brief staat het een en ander dat 
je dan moet weten. Wil je mee? Laat dat UITERLIJK 11 APRIL met een mailtje weten aan 
jwg-utrecht@sterrenkunde.nl, en neem het onderste deel van deze brief en het geld 12 april mee. Het kamp 
begint zaterdag om 14:00 op de sterrenwacht op Zonnenburg 2 in Utrecht en is zondag 13 april om 15:30 
afgelopen in het scoutinghuis van Agger Martini in Maartensdijk. Als er tijdens het kamp iets aan de hand is, 
kunnen je ouders bellen met Cristel Dierick, 06-42735720.

Hoe kom je er?

Het kamp begint in Museum Sterrenwacht Sonnenborgh. Het adres is Zonneburg 2 in Utrecht. Dit is makkelijk te 
bereiken met bus 2/22. Stap uit bij de halte Universiteitsmuseum. Loop daarna achter de bus aan. Sla waar de 
bus en auto's rechtsaf gaan, linksaf een klein straatje in (Agnietenstraat). Loop de Agnietenstraat uit, en steek de 
Nieuwe Gracht over. Ga rechtdoor het park in en de heuvel op. De sterrenwacht is in het witte gebouw bovenop 
de heuvel. 

Het kamp eindigt ergens anders dan het begint! Namelijk in het scoutinghuis van Agger Martini, Dierenriem 
10 in Maartensdijk.

Wat moet je meenemen?

● slaapzak, kussen en luchtbed
● toiletspullen en handdoek
● medicijnen, als je die gebruikt
● kleren die vies mogen worden, pyjama, warme kleren (voor het waarnemen)
● mes, vork, lepel, bord en mok
● pen & papier, eventueel schaar
● als je het wil: telescoop, verrekijker, (kaart)spelletjes, zaklamp

Denk er aan dat je overal je naam in of op zet. Dan is de kans kleiner dat je je spullen kwijtraakt. 

Telefoons en andere dure spullen heb je niet nodig, en kunnen kapot gaan. Laat die dus ook liefst thuis!

 Aanmeldingsformulier voor JWG Utrecht weekendkamp

Naam 2e Naam
Adres 2e Adres

Postcode 2e Postcode
Woonplaats 2e Woonplaats
Telefoonnr 2e Telefoonnr

GSM 2e GSM
Email 2e Email

Geboortedatum:
Zorgverzekeringsnaam en -nummer:

Ben je vegetariër of volg je een dieet?
Gebruik je bepaalde medicijnen?

Hoe ben je op de hoogte gekomen van het kamp?
Heb je verder nog verder nog opmerkingen?

De kampprijs bedraagt € 17,50 (niet-leden betalen € 10 extra; zij worden dan automatisch een half jaar en tot 
wederopzegging lid van de JWG). Dit bedrag dient contant te worden meegenomen. 

Dit formulier sturen naar: Handtekening ouders/verzorgers:

Laurens Simonis
Javastraat 47
3531 PN Utrecht

Of neem het mee naar de sterrenwacht!


