
Informatie Jeugdkamp HKC 

Jeugdkamp H.K.C.  
4 mei t/m 8 mei 2016 D t/m B-jeugd 

4 mei t/m 6 mei 2015 E-jeugd 

5 mei t/m 6 mei 2015 F-jeugd 

6 mei Kangoeroes 

 

 

Beste ouder(s),         

 

Ook dit jaar gaan we met Hemelvaart weer op kamp naar Rijssen.  

Maandag 25 april zal er een ouderavond worden gehouden in ons clubhuis over het 

jeugdkamp. Deze begint om 19.30 uur. 

Wij zullen dan een uitleg geven over hoe het kamp er uit zal zien. Tevens zal alle leiding 

aanwezig zijn zodat u daar ook kennis mee kunt maken. Er is ook gelegenheid om 

bijzonderheden van uw kind door te geven. Wij denken hierbij aan medicijngebruik, 

bedplassen of heimwee. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn op deze ouderavond te komen, maar wilt u wel iets over 

uw kind kwijt kunt u dit doormailen naar Linda Mulder (l.m.mulder2@gmail.com). 

 

Bij vragen of opmerkingen kunt u ook mailen naar dit mailadres of bellen naar Linda;  

06-10371704 of 074-8502045. 

 

Wat je zeker mee moet nemen: 

 

 Regenkleding, 

 Sportkleding ( hoeft geen HKC-kleding te zijn),  

 Zwemkleding,  

 Ondergoed,  

 Toiletspullen,  

 Slaapzak, kussen met kussensloop en linnengoed (onderlaken/hoeslaken), 

 Zaklamp, 

 Neem vooral genoeg kleding mee, zodat je jezelf kunt verkleden, als je bijvoorbeeld 

nat bent geworden, 

 Het thema is tropisch, voor zaterdagavond mogen de D t/m B dan ook tropische 

kleding (Hawaï kleding) meenemen, 

 Voor de F en Kangoeroe’s is het thema piraten, zij mogen ook kleding in piratenstijl 

aan doen/ meenemen, 

 Geld hoef je niet al teveel mee te nemen, er is namelijk maar een kleine kampwinkel. 

Meer dan 3 euro is echt niet nodig.  

 

Evenals vorig jaar is het niet toegestaan om mobiele telefoons en energiedrankjes mee te 

nemen. Ook alcohol, zakmessen e.d. zijn ten strengste verboden!  

Medicijnen moeten worden ingeleverd bij de keuken. 

 

Maak een lijstje waar alles op staat wat je bij je hebt, zodat als je bij vertrek je tas inpakt, je 

zelf kunt controleren of je inderdaad alles bij je hebt. 

 

Zet op dit lijstje ook waar wij in noodgevallen je ouders kunnen bereiken. Het mag natuurlijk 

ook iemand anders zijn. 
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Waar gaan we heen: 

 

We gaan dit jaar weer naar: Kampeerboerderij De Langenberg 

    Enterveenweg 10  

    7475 TJ Rijssen 

 

We zijn voor noodgevallen bereikbaar op tel. nr.:  

06-53568362 (Albert Nieland),  

06-48538053 (Yvette Santen)  

of 06-10371704 (Linda Mulder) 

 

 

Vertrek en aankomst: 

 

De E t/m de B wordt woensdag 13 mei om 18.00 uur bij het clubhuis verwacht, zodat we 

tegen 18.30 uur kunnen vertrekken. Zondags vertrekken we tegen 11.00 uit Rijssen (ouders 

die rijden: willen jullie rond 10.30 uur in Rijssen zijn?). We zijn dan om ongeveer 11.30 uur 

weer terug bij het clubhuis.  

We rijden allemaal samen terug naar het clubhuis! Van daaruit gaat iedereen naar huis.  

 

De F vertrekt op donderdag om 9.00 uur bij het clubhuis en de Kangoeroe vrijdag om 9.00 

uur. De E, F en kangoeroe vertrekken op vrijdag om 18.00 uur vanaf het kamp en zijn rond 

18.30 uur terug bij het clubhuis. 

 

Nog vragen? 

 

Als er nog vragen zijn of u wilt iets anders wilt doorgeven bel dan naar; 

Yvette (06-48538053), Albert (06-53568362) of Linda (06-10371704) 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.  

 

We zien u graag op 25 april op de ouderavond! 

 

 

Tot ziens,  

 

Groeten van de kampcommissie,  

Albert Nieland, Marjon Snellink, Thomas Klaassen, Yvette Santen, Femke Snellink en Linda 

Mulder 


