
  

  

HANDBALVERENIGING   

AUTO VAN EWIJK/L.H.C.   
  

Lemelerveld, April 2019  

  

  

  

Hallo meiden en ouders,  

  

Zoals jullie weten gaan we vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 mei a.s. weer op 

handbalkamp. We gaan met z’n allen dit jaar naar Hellendoorn en logeren in 

Kampeerboerderij “de Bosrand”.  

Wie alvast meer over “de Bosrand” wil weten kan kijken op: www.Bosrandhellendoorn.nl.  

  

We vertrekken vrijdag 17 mei om 18.00 uur, met ons allen, op de fiets vanaf de sporthal.  

Zondagmiddag 19 mei zijn we om  ± 16.00 uur weer terug bij de sporthal in Lemelerveld.  

  

De F en H jeugd gaat niet mee op kamp. Zij hebben zaterdag 18 mei gezamenlijk een uitje 

naar ‘Drouwenerzand’.  

  

De kosten voor het weekend zijn € 39,50 per kind.   

Graag dit bedrag voor 30 april a.s. overmaken op bankrekeningnummer   

NL 66 RABO 01278.03.351 t.n.v. Auto van Ewijk/L.H.C. in Lemelerveld onder vermelding 

van: 'Handbalkamp 2019 + naam en team van uw kind'.   

  

• Willen jullie uiterlijk 30 april  mailen of je mee gaat op kamp. Ook als je niet mee 

gaat willen we dat graag weten. We willen dus van iedereen graag een bericht via 

de mail ontvangen!  

  

Dit kunnen jullie mailen naar:  

Yvonne Smale: yjmsmale@gmail.com  

  

  

Willen jullie allemaal, behalve je kleding, ook meenemen:  

● Een slaapzak, een kussensloop (ook je eigen kussen mag mee) en een onderlaken 

(of eenpersoons hoeslaken)  

● Sportschoenen, sportkleding en zwemkleding  

● Een zaklamp  

● Liever niet meer dan € 5,00 aan zakgeld  



   

                                                             Z.O.Z.  

  

  

    

  

  

  

De bagage wordt met een vrachtwagen naar de kampeerboerderij gebracht. Willen jullie  

je bagage duidelijk van naam voorzien.  

  

Voor vragen over het kamp kun je bellen met: Yvonne Smale tel. 

06-27566386  

  

Het adres van kampeerboerderij ‘de Bosrand’  

Veldhuizenweg 7  

7447 PN  HELLENDOORN  

Tel: 0548-681250  

  

Voor het handbalkamp zullen we u via de nieuwsbrief informeren over het thema van dit 

jaar en wie er meegaan als leiding (met bijbehorende telefoonnummers).  

  

We hopen er weer een heel gezellig weekend van te maken!  

  

  

Groeten van de leiding.  

   

  


