
 
 
Beste kampgenoten!!! 
 
Nog even en dan is het zover: HET HAVOC JEUGDKAMP 2019 
Dit jaar hebben we als thema: Pyjama party!! 
We zouden het daarom ook leuk vinden als iedereen op de vrijdagmiddag gekleed komt in een pyjama.  
Maar voor het zover is hieronder nog enige informatie omtrent het weekend. 
 
Wanneer: 
We gaan van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 1 september 2019. 
We vertrekken om 17.00 uur vanaf sporthal de Els.  
Hier moet je je melden bij Anne Baumeister en Anouk Besteman die goed zichtbaar op de parkeerplaats zal staan. 
Voor verdere informatie zie het volgende blad.  
 
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). 
 
Wat moet je zeker meenemen: 

 Voldoende praktische kleding dat vies mag worden 

 Regenkleding 

 Zwemkleding 

 Zonnebrandcrème 

 Sportspullen voor buiten 

 1-persoons matrashoes 

 Slaapzak  

 Kussen met kussensloop 

 Handdoeken en washandje 

 Zaklantaarn 

 Pyjama en toiletartikelen 

 Spullen voor de Bonte avond (kleding,  ed.) 

 Muziek voor de Bonte avond op CD of stick meenemen. 

 Antimuggen spul voor degene die gevoelig zijn voor muggen 

 Lunchpakketje voor vrijdagavond bij de soep. Hoef je niet bij je te houden. Mag in de weekendtas. 

 Mocht het slecht weer worden kun je laarzen meenemen. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dehaverkamp.nl/


 
 
Bijzonderheden: 
Mochten er bijzonderheden zijn, zoals het gebruik van medicijnen, allergieën of speciale diëten die voor ons van 
belang zijn om te weten, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Henk Freriksen: 053-5725473 of  
riny-henk@hotmail.com of jeugdkamp@vvhavoc.nl. Via het opgaveformulier hebben we al eea ontvangen. Mocht 
er tussentijds iets veranderd zijn, vernemen we dit graag. 
 
Mocht het tijdens het kampweekend zo zijn dat één van de kinderen heimwee krijgt, dan zullen wij de ouders 
opbellen om hun kind op te halen. Uiteraard kan hij of zij weer gebracht worden om daarna weer deel te nemen 
aan het programma. 
 
Verder: 
Zaterdagavond houden we weer een Bonte avond en natuurlijk verwachten wij van jullie dat je weer mee doet, 
dus verzin iets leuks!!  Je kunt je tijdens het weekend opgeven bij Emmely Hummelink en Susan Nijhof.  
 
Graag zouden we iedereen willen vragen om door middel van een sticker, je naam op de tassen/koffers en 
vuilniszak met slaapzak te zetten. Op deze manier kan iedereen sneller zijn spullen bij aankomst op de Haverkamp 
terug vinden en wordt het uitdelen en uitzoeken bij de Els op zondag iets makkelijker. 
 
Vervoer:  
Dit jaar gaan we met auto’s naar kampeerboerderij de Haverkamp. Er zal net als voorgaande jaren een 
vrachtwagen aanwezig zijn waar je je weekendtas en tas met slaapzak kan afgeven.  
We verzoeken ouders zich op te geven voor het rijden via jeugdkamp@vvhavoc.nl en graag aangeven hoeveel 
kinderen je kan vervoeren. Wij maken de indeling en delen bij vertrek mee wie bij wie in de auto zit. 
Voor 12 augustus zouden we graag willen weten wie kan rijden. Mochten er niet voldoende auto’s zijn, zullen 
we een mail sturen met de vraag wie alsnog kan rijden.  
Tevens het dringende verzoek dat zodra de kinderen zijn afgezet bij de Haverkamp, meteen door te rijden naar 
huis. Het programma voor ons begint zodra de kinderen zijn afgezet. Wil je weten hoe het er op de 
kampeerboerderij uit ziet, dan verwijzen we iedereen naar de foto’s op de website van de Haverkamp.  
Enkele leden van de organisatie zullen bij de kampeerboerderij proberen alles in goede banen te leiden.  
Ook tijdens het ophalen tussen 15.00 en 15.15 uur zullen enkelen van ons de auto’s dirigeren naar de door ons 
gewenste plek. We willen proberen om met zoveel mogelijk auto’s tegelijkertijd weg te rijden vanaf de 
Haverkamp zodat we bijna allemaal gelijktijdig zullen aankomen bij sporthal de Els rond 16.00 uur ivm de 
traktatie die op ons staat te wachten. 
 
Wij wensen iedereen een mooie zomervakantie en alvast een geweldig kamp!! 
Pyjama groeten van de kampcommissie 2019 
 
Anouk ten Barge   Tessa Kruijswijk   
Anne Baumeister   Frank Leferink 
Anouk Besteman   Thais Meijerink 
Hanneke ten Buuren   Susan Nijhof 
Manon Geuvers   Eline Nijland 
Odeke Henriksen   Ellemijn Pots 
Demi Hoebe    Lisanne Pots 
Emmely Hummelink   Karlijn Scholten 
Stefan Hummelink   Kailey Sleebos 
Lynn Koenderink   Maud Spoolder  
Fleur Koenderink     Martin van der Weij 
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