
 
LAATSTE BRIEF VOOR KAMP  

 
Beste kampouders en kampkinderen, 
 
Dit is de belangrijkste brief voordat kamp-2019 van start gaat. 
Op zaterdag 27 juli vertrekt de bus om 12:30 uur vanaf het parkeerterrein van 
Dutch Water Dreams, Van der Hagenstraat 3, Zoetermeer.  
We verzamelen om 12:00 uur. 
 

Ons vakantieadres: Kamp HKZ / De Coxse Boerderij 
       Koksedijk 21 
                5421 ZB Gemert 

 
Dit adres is heel belangrijk want we willen heel veel post ontvangen.  
Een kaart of een brief van het thuisfront is altijd leuk maar langskomen  
vinden we minder leuk want dit gooit het programma in de war. 
 
In noodgevallen zijn wij altijd te bereiken op 087-7847643, of op 06-22740896.  
 
Op zaterdag 3 augustus komen we om circa 12:00 uur weer aan bij Dutch Water Dreams.  
 

Wat gaat iedereen meenemen:  

 Slaapzak of dekbed + hoeslaken + je eigen kussen.  
 Een leuke set met kleding, waaronder: 

 Voldoende ondergoed (ongeveer 7 denken wij). 
 Lange broeken, en truien en shirtjes met lange mouwen (voor in het bos, tegen de teken). 
 Warme kleding (Voor tijdens het uitbreken. Uitbreken is uiteraard niet toegestaan). 
 Een jas en goede dichte (wandel)schoenen (liefst meer dan 1 paar i.v.m. regen). 
 Je outfit voor de Bonte Avond. (Zie brief “dresscode”) 

 Een pet voor in het bos, en misschien ook regenkleding (bijvoorbeeld een blitse poncho). 
 Een goed gevulde toilettas en een handdoek (misschien ook zonnebrand en muggenspul).  
 Zwemkleding, badlaken, slippers en een zwemtas/plastic tas. 
 Bord en bestek: allemaal gemerkt zodat niks kwijt raakt (met watervaste marker of leukoplast). 
 Medicijnen, mocht je die nodig hebben, voorzien van naam en dosering. 

Graag bij de bus al inleveren bij Danielle. Danielle kun je vinden bij de verzamelpost. 
 Zakgeld om iets te kunnen kopen in de kampwinkel (advies € 10,-, liefst € 5-briefjes of € 2,- munten). 

Dit geld mag in een envelop met naam en bedrag erop, en NIET in een portemonnee. 
 Adressen en postzegels voor als je iemand een toffe kaart wilt sturen. 

Postzegels zijn ook te koop in de kampshop.  
 Misschien een zaklamp, knuffels, snoeppies, wat leesvoer en Ed-Sheeran-posters. 
 Als je 14 jaar of ouder bent een kopie van je ID-bewijs (graag afgeven bij de leiding). 

 
Extra voor kamp B: Zit jij dit jaar in Kamp B? Neem dit dan ook mee: 

 Galakleding voor een speciale avond (Je kunt dit apart afgeven bij de bus).  
TIP: Kledinghanger met vuilniszak er over, en je naam er op. 

 
Pak samen met uw zoon of dochter de tas in, zodat uw zoon of dochter weet wat  
hij of zij mee heeft en waar de spullen in de tas zijn geplaatst.  

 
Dit jaar nemen we geen fietsen mee: 

 Herhaling: Dit jaar nemen we geen fietsen mee (maar wel goede wandelschoenen). 
 

Wat kan je natuurlijk beter niet meenemen: 
 Mobiele telefoon, boxen, tablet, laptop, E-reader en andere waardevolle spullen.  

Het kamp is niet verantwoordelijk voor het kwijtraken of beschadigen van deze dure apparaten.  

Maar als je echt geen week zonder mobiel kunt, vergeet dan je oplaadsnoertje niet . 
 
Zijn er op het laatste moment nog zaken die wij als leiding moeten weten? 
Stuur een mail, bel ons of vertel dat bij de bus aan de leiding.  

Tot zaterdag 27 juli om 12:00 uur. 
 

Groetjes van de leiding  
 
Nog een laatste bericht:  
Alle ouders van de kampkinderen worden tijdens de kampweek per mail op de hoogte gehouden van onze avonturen.  
Zijn er nog familieleden of vrienden die ook deze mailtjes willen ontvangen?  
Stuur dan hun Email-adres door naar info@kampzoetermeer.nl.  
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