
 
 

 

Allerleukste kampgenoten, 
 

Nog even en dan is het (hopelijk) zover! Havoc Jeugdkamp 2020!        

 
Mits de corona-maatregelen dit toelaten, kunnen we op kamp met onze jeugd en begeleiders. Wij 
volgen hierbij het zomerkampen-protocol dat is uitgegeven in samenwerking met het RIVM.  
 
Belangrijk: Wanneer je verkoudheid, keelklachten en/of koorts hebt gehad in de 24 uur voor het 
vertrek van kamp, mag je helaas niet mee. Voor een specifiekere beschrijving van deze klachten kan 
je de richtlijnen van het RIVM op hun site raadplegen.  
 
Heb je aandoeningen die dezelfde symptomen als Corona veroorzaken, zoals bijvoorbeeld astma of 
hooikoorts, is het belangrijk dit van te voren te mailen naar jeugdkamp@vvhavoc.nl.  

Niet alleen geven wij elkaar de ruimte      , ook ons thema van dit jaar is DE RUIMTE!        
Wij zouden het supertof vinden als jullie weer verkleed naar De Els komen op vrijdagmiddag!  
 

         Ons kamp is 28, 29 en 30 augustus 2020. 

 We verwachten jullie bij Sporthal de Els op vrijdagmiddag om 16:45 uur. 
Wij zullen zones inrichten zodat wij zo goed mogelijk afstand kunnen bewaren, maar hopen 
dat ouders hier zelf ook verantoordelijkheid in nemen.  
 

       Wij gaan naar kamplocatie Beusink in Lievelde. Op www.beusink.nl kun je al zien hoe gaaf 

deze locatie is! 
 

     In noodgevallen zijn wij te bereiken onder 06 23 11 00 14.  
 Bij vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar jeugdkamp@vvhavoc.nl. 
 

          Het is handig om het volgende mee te nemen: 
 

Broodjes voor vrijdagavond bij de soep Kussen met kussensloop 
Je lievelingsknuffel Handdoek(en) 
Voldoende kleding dat vies mag worden Zaklantaarn 
Zwemkleding Pyjama 
Slippers Toiletartikelen 
Zonnebrandcrème Eventueel anti-muggenspray 
Sportkleding en buitenschoenen Eventueel laarzen 
Warme trui Spullen voor de Bonte Avond 
Slaapzak Muziek voor de Bonte Avond 
1-persoons matrashoes  

 
Denk er aan dat je tas makkelijker terug te vinden is wanneer hier je naam op staat! 
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          Wij gaan weer met auto’s naar en van de kamplocatie. Wij vragen hiervoor ouders om te 

rijden. Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk een mail op jeugdkamp@vvhavoc.nl of je 
heen en/of terug kan rijden en hoeveel kinderen er naast jou nog in je auto passen.  

 

        Op zaterdagavond houden wij weer onze traditionele Bonte Avond! Iedereen mag hier aan 
deel nemen met een eigen verzonnen act. Je kunt hierbij denken aan een dansje, een liedje 
zingen of een toneelstukje. Muziek kan via youtube, op een usb-stickje of via de mail worden 
doorgegeven. Opgeven voor de Bonte Avond kan op kamp zelf.  

 
Wij wensen iedereen een mooie zomervakantie toe en kijken naar ons kamp uit!  
 
Bente Baltink    Fleur Koenderink 
Anouk ten Barge  Lynn Koenderink 
Anne Baumeister  Tessa Kruijswijk 
Anouk Besteman  Frank Leferink 
Hanneke ten Buuren  Thaïs Meijerink 
Manon Geuvers  Susan Nijhof 
Odeke Hendriksen  Eline Nijland 
Demi Hoebe   Ellemijn Pots 
Emmely Hummelink  Karlijn Scholten 
Marije Hummelink  Kailey Sleebos 
Stefan Hummelink   Martin van der Weij 
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