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een Beestachtig kamp 

Thema: Dieren 
Vrijdag 3 juni vertrek vanaf de Omzoom om 18:00 

Aanmelden/aanwezig om 17:30 uur tot uiterlijk 17:45 uur 

Maandag 6 juni aankomst op de Omzoom rond 15:00 
Wijzigingen omtrent aankomsttijd zijn te volgen via Facebook/Instagram Furore 

 
Locatie: De Haverkamp, Vierblokkenweg 3 te Hengelo (Overijssel) 
 

 
Leiding: 
Martin van der Honing  Sandra Donker 
Kaylee de Groen  Sandra Bakker 
Anouk Nentjes   Eline Egthuizen 
Elisa Bakker   Henk Egberts 
Jasper Jak (Medicatie)  Kim van der Kuij 
Merel Vestering  Yara Vestering 
Patricia Heesen   Sander Orsel 
 
 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Hoofdleiding:   Martin van der Honing 06-24774143  
(Hoofd)Leiding:  Sandra Bakker   06-30746137 



Lieve jeugdleden, ouders, opa’s, oma’s, verzorgers en andere belangstellende… 
 
Ook dit jaar gaan wij weer op Pinksterkamp met al onze jeugdleden, gezellig een lang 
weekend naar Hengelo (Overijsel). Daar zullen wij het hele weekend spelletjes/activiteiten 
doen en heel erg veel plezier beleven! 
 
Er zal op facebook/instagram veel informatie beschikbaar komen betreffende het kamp.  Heeft u 
onze facebook pagina nog niet gevonden ? 

www.facebook.com/kvfurore 
 
Advies: neem geen waardevolle spullen mee, sieraden en andere belangrijke spullen. Tevens 
zijn alle vormen van energiedrankjes en alcoholische dranken niet toegestaan. 
Telefoons van/voor kinderen zijn niet noodzakelijk (Bij nood is de kampleiding bereikbaar 
voor ouders/verzorgers).  
 
Wat moet jij meenemen op kamp? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tip voor de ouders, zet uw initialen in de kleding, in diverse kamers liggen soms (uit ervaring) de 

stapels kleding tot aan het dak opgestapeld. Kinderen willen soms vaak eerst het shirtje onderin de 

tas/koffer aan op de eerste dag 

Voor het thema dit jaar wordt het dus een echte BEESTEBOEL (thema: DIEREN), wij hopen dat 

iedereen in zijn/haar dieren-outfit komt, zodat het gezellig en beestachtig is bij het vertrek naar 

Hengelo. 

De groepen voor de activiteiten worden tijdens het kamp bekend gemaakt, deze groepen zijn van 

jong tot oud. Je hoeft je geen zorgen te maken hoor, er zullen genoeg spellen en momenten zijn dat 

je tegen je leeftijdsgenootjes ook zou moeten strijden 

Mocht u als ouder nog vragen hebben over het kamp, neem dan even contact op met iemand van de 

kampleiding of spreek ons aan op het korfbalveld. We hebben er weer zin aan!       

Kleding voor 3/4 dagen   
Sokken, onderbroeken, broek, shirtjes,  
Trui, Jas en een OUD WIT SHIRT! 
Schoenen (Denk aan dichte (sport)schoenen en slippers!) 
Veiligheidshesje (met je naam er in) 
Petje, Nachtkleding, Knuffelbeer en Zaklamp 
 
 

Jij moet ook slapen! 
Kussensloop 
Hoeslaken  
(Niet op de accommodatie aanwezig, 
VERPLICHT dus!) 

Slaapzak 
Hoofdkussens zijn wel aanwezig 
 

Wij willen schone kinderen! 
Douchespullen + paar Handdoeken 
Tandenborstel + Tandpasta 
 

Super mooi weer? 
Zwemkleding (evt waterspelen) 
Extra droge kleren ;) 
Zonnebrand 
Zonnebril evt 
 

Super slecht weer? 
Regenkleding 
Waterbestendige schoenen evt 
 

Gebruik jij medicatie? 
Geef deze af bij Jasper Jak bij vertrek bij Furore 

Zakgeld (max €10,00, CONTANT) Ons snoepwinkeltje 

is weer aanwezig, als je snoep al op is in de bus       



 


