
 
 

Beste jeugdleden van Havoc,      
 
Dit jaar gaan we weer op Havoc jeugdkamp! Samen maken we er weer een mooi feest van! 
 

Het thema voor het weekend:  Pyjama party! 

We hebben nu al weer fantastische plannen voor het weekend! 
 
Wanneer: 
We gaan van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september 2019.  
 
Waar:  
Kampeerboerderij de Haverkamp  
Vierblokkenweg 3 
7255 MZ Hengelo (gld) 
Tel: 0575-467 666 of 06-13049476 
www.dehaverkamp.nl 
In NOODGEVALLEN zijn we te bereiken onder tel. nr. 06-52883844 (alleen in noodgevallen). 
 
Opgave : 
Je kunt je tot en met 16 juni 2019 opgeven via onderstaand opgaveformulier.  
Het formulier kun je inleveren bij: Henk Freriksen, Kwartelstraat 2, Haaksbergen. 
Niet afgeven aan je trainer of via de mail doorgeven maar bij Henk door de brievenbus gooien. 
Doe dit wel op tijd. Wij hebben namelijk tot eind mei de tijd om het aantal personen door te geven 
aan onze verblijfsplaats voor dit weekend.  
 
Kosten: 
De kosten voor dit weekend bedragen : € 47,00 per persoon. (dit is inclusief vervoer) 
 
Betaling: 
Het deelnamebedrag graag voor 23 juni 2019 overmaken op rek.nr.:  
NL 36 RABO 0324290195 t.n.v. vvHavoc o.v.v. volledige naam jeugdlid. 

 
Dus heb je zin in een super gezellig weekend, geef je dan allemaal snel op!!!  
 
 
Zie ommezijde van dit blad voor extra informatie. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opgaveformulier : 
Naam    :……………………………………………………………………………………………… 
Adres    :……………………………………………………………………………………………… 
Postcode + Plaats  :……………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnr. EN 06-nummer :……………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum - Leeftijd :……………………………………………………………………………………………… 
Team    :……………………………………………………………………………………………… 
Emailadres   :………………………………………………………………………………………………  
Bijzonderheden bijv. allergieën :………………………………………………………………………………………………………... 

Datum en handtekening ouders : 
 

http://www.dehaverkamp.nl/


 
 
Extra informatie: 
 

In het verleden hebben we kinderen mee gehad die 1 nacht bleven slapen. Dit vanwege hun jonge 
leeftijd. De ervaring heeft geleerd dat dit onrust brengt. 
We beginnen het kamp op vrijdagmiddag 5 uur en eenmaal op de locatie worden de slaapkamers 
bekend gemaakt, de groeps indeling voor het hele weekend, brandoefening etc. 
Onder andere voor de slaapkamer indeling, vervoer, eten, groepsindeling en nog meer hebben we 
besloten om dit niet meer te doen. 
De kinderen gaan vanaf vrijdagmiddag het hele weekend mee of helaas dit jaar nog niet. 
Ze zullen dan nog net te jong zijn om mee te gaan.  
Uiteraard komt het voor dat een kind heimwee krijgt maar ook daar hebben we genoeg ervaring mee 
om mee om te gaan. 
Wij hebben al jaren bewust gekozen om alleen trainers/begeleiders/spelers van Havoc mee te 
nemen als leiding en dit werkt uitstekend. 
Zij geven immers het hele seizoen al training aan de jeugd en zijn goed bekend met elkaar. 
 
We vinden het jammer dat we kinderen moeten teleurstellen maar volgend jaar gaan we ook weer 
op kamp. 
 
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben dan zouden we het op prijs stellen om deze aan Henk 
of Angelique te stellen en niet aan de andere leden van de commissie.  
Er kan ook worden gemaild naar jeugdkamp@vvhavoc.nl. 
 
Groeten namens de Jeugdkampcommissie, 
Henk Freriksen en Angelique Smeeman 
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