
 

Informatie en aanmelding clubkamp 2020 
 

Beste ouders of verzorgers,   

Als opening van nieuwe clubseizoen, en ook een 
beetje ter afsluiting van het vorige ;-) hopen we 
gezellig met alle kinderen van de clubs op kamp te 
kunnen gaan. We kijken ernaar uit! Deze keer 
gaan we naar de Kampeerboerderij Wagenvoort te 
Warnsveld voor de periode van D.V.: 

          di. 20 Oktober t/m do. 22 Oktober 

Tijden: 

Dinsdag om 10:15 verwachten we de jongeren van de 12+ en 14+ bij het verenigingsgebouw 
vanuit waar de groep zal vertrekken per fiets. Om 11:00 verzamelen de kinderen van de 12- 
die daarna zullen vertrekken per auto. 

Donderdag einde dag vanaf 16:00 zouden alle kinderen opgehaald kunnen worden in 
tijdblokken op de kamp locatie zelf; de exacte details zullen we nog in overleg met u plannen. 

Aanmelden: 

Zou u uw kinderen willen aanmelden voor het clubkamp uiterlijk voor za. 3 Okt. 

U kunt uw kinderen aanmelden op een van de volgende manieren:  

• Samen met de aanmelding voor het startweekend 
• middels een email: jeugdwerk@hervormdotterlo.nl  

met daarin de naam(en), leeftijd(en), adres en uw telefoonnummer 
• of middels een appje naar: 06-23876486 

Kosten: 

De kosten van dit kamp bedragen voor het eerste kind uit het gezin € 47,50 en voor de 
overige kinderen uit het gezin € 37,50. Deze bedragen mogen overgemaakt worden op 
bankrekening IBAN: NL28.RABO.03685.34.561 t.n.v. “Jeugdvereniging Otterlo” o.v.v. de 
naam/namen van uw kind(eren), graag voor za. 10 Okt. Wanneer wij de bijdrage voor za. 10 
Okt. niet ontvangen hebben gaan we ervan uit dat uw kind(eren) niet met ons mee gaan. 

Hieronder vindt u verder praktische tips en zaken betreffende het kamp. 
We hopen op erg mooi weer, en willen u ook vragen om voor uw kinderen zwemkleding in te 
pakken. We hebben er al veel zin in en hopen zo met elkaar op een geslaagd en leuk 
clubkamp, 
 
Met hartelijke groeten van de clubleiding. 



  
Praktische informatie: 
 
Kampeerboerderij Wagenvoort:  
www.kampeerboerderijwagenvoort.nl 
 
Dennendijk 12 
7231 RD. Warnsveld 
Telefoonnummer:  0575-551378 
Mail:  kampeerboerderijolthof@gmail.com 
 
Duur: dinsdag 20 Okt. t/m donderdag 22 Okt. 
 

Handig om mee te nemen 
De spullen zullen apart vervoerd worden: maar het volgende is wel handig om mee te nemen: 

• Zwemkleding 
• Slaapzak 
• Zaklamp 
• Bord en bestek 
• Hoeslaken (verplicht) 
• Kussensloop (verplicht) 

Meestal nemen de kinderen zakgeld mee op kamp om eventueel iets te kunnen kopen, daarvoor 
is namelijk gelegenheid na het spelen van spellen in een van de nabijgelegen dorpen. We willen 
daarvoor wel een richtlijn afgeven van maximaal € 10,- Betreffende de jongste groepen, loopt er 
altijd leiding met hun mee. 
 

Medicijnen of andere belangrijke informatie 
Als uw kind medicijnen gebruikt of een dieet heeft, of iets anders is wat 
voor de leiding van belang is om te weten, dan horen we dit graag. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben voor of tijdens het kamp, 
dan kunt u hiervoor contact opnemen met: 

• Rene Heij - jeugdwerk@hervormdotterlo.nl - tel: 06-23876486 

Naast onze eigen corona maatregelen houden we ons ook aan de regels op de kamplocatie zelf. 
Daar zullen we de kinderen van op de hoogte brengen bij aankomst.  


