
     

Den Haag, juli 2012 
 
Beste kampdeelnemer(s), 
 
Het zomerkamp komt er weer aan en deze brief geeft nog wat laatste belangrijke informatie. 
 
De bus vertrekt op zaterdag 04 augustus om 14.45 uur van het YMCA clubgebouw, Heelsumstraat, hoek 
Hoenderloostraat in Den Haag. Je moet je uiterlijk een kwartier voor het vertrek binnen melden. 
 
Als je zakgeld meeneemt op kamp is het handig dat je dit meeneemt in een portemonnee voorzien van je 
naam. Je kan je portemonnee voorzien van je naam op kamp bij je leiding inleveren. 
 
Gaarne geen kleding meenemen in plastic zakken of plastic tassen omdat deze veel te snel kapot gaan.  
 

Je moet meenemen: 
 
Kussen 
Slaapzak of dekbed 
Onderlaken en kussensloop 
Windjack of goede jas 
Toiletspullen 
Handdoeken en washandjes 
Voldoende kleding en ondergoed 
(min. 9 onderbroeken, 9 paar 
sokken) 
Zwemkleding 
Regenkleding en Laarzen 
Goede, stevige wandel schoenen 
Sportkleding en –schoenen 
Waterschoenen 
Rugzak 

Je mag meenemen: 
 
Zaklantaarn 
Knuffel 
Boekjes  
 
 

Je moet thuislaten (dus niet toegestaan): 
 
messen e.d. 
radio’s e.d. 
slecht humeur 
mobiele telefoon 
Energydrank / Breezers 
 
 
 
Medicijnen kunnen (in orignele verpakking 
voorzien van je naam) binnen bij het 
aanmelden worden afgegeven. 

 
Onder voldoende kleding verstaan wij, dat je elke dag iets schoons kunt aantrekken, als dat door slecht weer 
nodig mocht zijn. Als je wel eens slordig bent, vraag dan of iemand thuis je spullen kan merken, zodat wij het 
terug kunnen vinden. 
 
Het adres van de kampeerboerderij is:(vraag aan je ouders en familie of ze een kaartje sturen naar kamp) 
Recreatiebedrijf de Wiillyhoeve (www.willyhoeve.nl) 
Burgmeester Aartslaan 47-49 
5571TR Bergeijk 
 
Er kan tijdens kamp alleen in dringende gevallen gebeld worden met de kamleiding tel. 06-12780481  
 
Aangezien het niet mogelijk is om bij de bus te betalen, dient de totale kampprijs uiterlijk 20 juli 2011 te zijn 
overgemaakt op: 

giro 534 84 94 t.n.v. C.J.V. Julianakerk, Den Haag. 
 

 
Ook dit jaar kunt u het kamp weer volgen via onze website : 

www.ymcaescamp.nl 
 

Voor  vragen  die niet kunnen wachten kunt u contact opnemen met:  Anje Veentjer, tel. (070)3259794 of via 
de mail sandra@ymcaescamp.nl 
 
Zaterdag 11 augustus vertrekt de bus om 11:00 uur vanuit Bergeijk en komt ongeveer 12:45 uur aan bij het 
YMCA clubgebouw aan de Heelsumstraat, hoek Hoenderloostraat in Den Haag . 
 
 

Tot snel! 
 
     Alle leiding van YMCA Escamp 
 

http://www.ymcaescamp.nl/
mailto:sandra@ymcaescamp.nl

