
                                      Hallo allemaal, 

 
Op vrijdag 17 mei gaan we weer op kamp en we hopen er een gezellig weekend van te maken!! 
We vertrekken vrijdagavond om 18.00 vanaf de sporthal, met alle teams op de fiets naar “de 
Bosrand”in Hellendoorn. 
De bagage zal met een vrachtwagen van v.d. Most naar de kampeerboerderij gebracht worden. 
Willen jullie de bagage duidelijk van naam voorzien!! 
 
 

Het thema van het kamp is:  DISNEY  
Heb je leuke feestelijke Disney spullen of kleding, neem deze dan vooral mee! 
 

Het team met de meest feestelijke kamer krijgt een prijs!! Dus neem zo veel 
mogelijk versiering mee om je kamer zo feestelijk mogelijk te maken. 
 
Wat moeten de kinderen in ieder geval meenemen: 

● Slaapzak/dekbed 
● Eenpersoons hoeslaken 
● Kussen ( er zijn GEEN kussens aanwezig op de kampeerboerderij) 
● Toiletartikelen  
● Een briefje met telefoonnummer v/d ouders in de toilettas!  
● Goede schoenen  
● Sportieve kleding (sportkleding) 
● Zwemspullen 
● Veiligheidshesje  (deze zijn we nodig voor avond activiteiten) 
● Zaklamp 
● Niet meer dan € 5,- aan zakgeld 
● …..en natuurlijk je fiets!  

 

!!Het gebruik van energy drink is ten strengste verboden!! 
Wanneer je een telefoon meeneemt is dat je eigen verantwoording. Géén laptop 
of iPad/tablet meenemen!! 
 
Gebruikt uw kind medicatie of heeft uw kind een speciaal dieet, laat dat dan 
even weten en geef dit door aan de leiding!! 
 
De leiding bestaat uit: 
 

Yvonne Smale                           06-27566386 
Juliette Kamphuis                    06-20085312 
Marc Pot                                   06-17968238 
Jan Grondman                         06-23199558 
Nienke Neplenbroek              06-11826490 
Romee Boeve                          06-11817788  
Sil Tielbeke                               06-20126580 
Jackelien Zwijnenberg            06-23175205 
Susan Heerink                          06-30304675 
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

Heb je nog vragen, bel gerust met iemand van de leiding. 
Nog niet betaald voor het kamp? Wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? 
De kosten voor het weekend zijn € 39,50 per kind. 
NL 66 RABO 01278 03 351 t.n.v. Auto van Ewijk/L.H.C. in Lemelerveld o.v.v. 
'Handbalkamp 2019 + naam en team van uw kind'. 
 
Wij hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij! 
Tot vrijdagavond 17 mei!!  
 
Groetjes van de leiding 
 


