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Beste kampgangers en ouders,
Wat leuk en gezellig dat jullie mee op kamp gaan op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus! We gaan
naar Minicamping de Zwagemer in Snikzwaag (Leeuwarderweg 19, 8505 AA Snikzwaag). We
ontvangen jullie daar graag vrijdagmiddag vanaf 16.30 uur, waarna we gelijk onze tenten opzetten.
Het zou fijn zijn als de ouders hierbij willen helpen. Jullie hebben vast wel gehoord wie van je team of
vriendje of vriendinnetje mee gaat op kamp. Daarom mogen jullie zelf beslissen bij wie je in de tent
slaapt (onderling tent en indeling afstemmen). Mochten jullie er onderling niet uitkomen of mocht je
nog geen slaapplek hebben, dan mogen jullie dit aangeven bij de kampcommissie. Dan zorgen wij
ervoor dat je een fijne slaapplek hebt!
Wat fijn dat er een aantal ouders pannenkoeken willen bakken voor de vrijdagavond! Wanneer je je
hier voor opgegeven hebt, willen we je vragen om 1 pak/fles pannenkoekenmix om te toveren tot
heerlijke pannenkoeken en deze voor 18.00 uur af te geven. We hebben eventueel de mogelijkheid
om pannenkoeken op te warmen.
Na het eten van de pannenkoeken hebben we nog een gezellige gezamenlijke activiteit op de
planning staan.
Wietse (vader Yu-Hsien tevens voorzitter korfbal) en Sylvia (moeder Jetze, Benthe en Yenthe) blijven
’s nachts op de camping. Over het slapen worden afspraken gemaakt met de jeugd, onder andere
over bij wie ze ’s nachts terecht kunnen.
Zaterdagochtend gaan we een leuk en sportief ouder/kind toernooi spelen. Wat leuk dat veel ouders
samen met hun kind hieraan mee gaan doen! We willen jullie vragen een licht en donker shirt mee te
nemen, dit geldt voor de ouders en de kinderen. De ouders die meedoen verwelkomen we graag om
9.30 uur op de camping. Het toernooi zal ongeveer tot 12.00 uur duren.
’s Middags staat in het teken van een zeskamp. Ook hierbij hebben een aantal ouders aangegeven
een steentje bij te willen dragen, fijn! De ouders die zich hiervoor hebben opgegeven, verwachten we
om 14.00 uur op de camping (mocht je als ouder ook meedoen aan het ouder/kind toernooi dan kun
je eventueel ook blijven). Jullie krijgen dan informatie over de spellen en de taakverdeling. Om 14.30
uur starten we de zeskamp, die tot ongeveer 16.00 uur zal duren.
Om 19.00 uur start de bbq voor de korfbalclub. De kinderen mogen voor of na de bbq worden
opgehaald. We pakken samen met de jeugd vanaf 16.00 uur de spullen alvast op.
We zouden graag een aantal foto’s willen nemen voor social media. Mag uw kind niet op de foto zou
u dit dan door willen geven aan de leiding van het kamp?
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Nog even een korte mededeling: we hanteren de regel; geen alcoholische dranken onder de 18 jaar
(vooral van toepassing voor de oudere jeugd onder ons).
Wat moet je allemaal meenemen:
• Tent (onderling afstemmen)
• Luchtbed
• Kussen
• Slaapzak of dekbed
• Klapstoel (klaptafel mocht je die hebben)
• Theedoek
• Eigen beker, bord en bestek (makkelijk om te voorzien van naam)
• Pyjama
• Sportieve kleding voor het toernooi ( donker en licht shirt)
• Sportschoenen / sportsokken
• Slippers
• Sportieve schoenen / gympen
• Voldoende kleding, mocht een setje vies/nat worden.
• Toiletspullen
• Handdoeken en washandjes
• Zonnebrand
• Zaklamp
• Warme kleding
• Goed humeur
We hopen er een gezellig kamp van te maken!
Groetjes van de kampcommissie, Anke (0610551098), Jeanine (0636504224), Sierd (0681453564),
Coby (0633165611) en Sylvia (0646086686)
Van de bestuurstafel
In een wekelijkse update neemt het bestuur de leden mee in wat er allemaal speelt in en buiten de
club.
• Dit weekend is de selectie op trainingskamp geweest in Drouwen. Van vrijdag tot en met
zondag werden er activiteiten gedaan en stond twee oefenwedstrijden op het programma.
Waar vorige week nog tweemaal werd verloren, moest Joure 2 ditmaal nipt de punten laten
aan de thuisploeg (13-12) en won Joure 1 overtuigend met 5-10.
• Aankomende zaterdag volgt het algemene kamp voor alle leden in Snikzwaag. De jongste
jeugd overnacht met tenten op de camping en de senioren zijn welkom op zaterdag bij de
BBQ. Opgeven kan via de activiteitencommissie.
• Volgende week beginnen de laatste jeugdteams ook weer met trainen. Succes met de
voorbereiding!
• Zaterdag 28 augustus speelt de selectie een oefenwedstrijd tegen Rood-Wit uit Wezep. Een
uitdagende tegenstander én oude bekende. Een aantal seizoenen geleden speelde Joure nog
de kampioenswedstrijd tegen deze ploeg en verloor die nipt.
Verjaardagen
29 augustus: Lotte Koers
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Oefenwedstrijden selectie
Zaterdag 28 augustus (in Wezep):
14:00
Rood-Wit 2 – Joure 2
15:15
Rood-Wit 1 – Joure 1
Zaterdag 4 september:
14:00
Joure 2 – Emmeloord 2 (scheidsrechter: nog niet bekend)
15:15
Joure 1 – Emmeloord 1 (scheidsrechter: Richard de Jong)

Samenstelling Korfbalbestuur en overige contactpersonen seizoen 2021-2022
Voorzitter en Secretaris:

Wedstrijdsecretaris senioren:
+ ledenadministratie / Zaalhuur:
Wedstrijdsecretaris Junioren / Jeugd, Zaalhuur:
Kleding, materialen, activiteitencommissie:
Coördinator Kangoeroekorfbal, Korfbal in buitendorpen:
Communicatie, Sociale Media:

Wietse Wielinga
tel. 06-17026877
korfbalcommissie@scjoure.nl
Riemer Hobma
tel. 06-50630136
riemer.hobma@gmail.com
Jisca Otter
tel. 06-49982194
jisca.otter@ziggo.nl
Sylvia Nijboer
tel. 06-46086686
sylvia@megaphone.nl
Martijn van Dijk
tel. 06-14577725
martijn_slachtedijk@hotmail.com
Sierd van der Goot
tel. 06-81453564
sierd.vdgoot@gmail.com

E-mailadres SC Joure korfbal:

korfbalcommissie@scjoure.nl

Penningmeester SC Joure:

Fokke Noppert / Inez Nijholt
penningmeester@scjoure.nl
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