
 
Aan: de ouders van de jongste jeugdleden 
 
 
 
 
 
 
Wanroij, 13 oktober 2019 
 
 
 
 
Beste ouders van de jongste jeugd. 
 
Vorige week hebben jullie kinderen de uitnodiging voor het jaarlijkse handbalkamp ontvangen. Voor 
sommige van de E-jeugd zal het de eerste keer zijn dat ze mee gaan op kamp. Graag willen wij jullie 
door middel van deze brief informeren wat dit handbalkamp inhoudt. 
Alle leden van HVW mogen mee op kamp, zowel senioren als junioren. Het kamp is echter 
voornamelijk voor de jeugd bedoeld. Van senioren die meegaan wordt verwacht dat ze meehelpen 
de jeugd te begeleiden. Voor ieder team is er tijdens een kamp een aanspreekpunt waar ze met 
vragen terecht kunnen. 
 
Vrijdag zullen we met de fiets om 17.00u vertrekken vanaf de kerk na het kampadres. Na vertrek zal 
het adres van de kamplocatie bekend worden gemaakt per mail. Die avond volgt er een activiteit, 
voor de oudere jeugd volgt er nog een nachtspel. De kinderen zullen rond 23.00u naar bed gaan. 
Zaterdagochtend vindt er een grote activiteit plaats. ’s Middags na de lunch is er een vrije middag, de 
kinderen kunnen buiten spelen, kleuren, tutten, oefenen voor de bonte avond, net waar ze zin in 
hebben. ’s Avonds is er een bonte avond. Na afloop van de bonte avond worden de kinderen 
gedoucht en naar bed gebracht, dit is waarschijnlijk weer rond 23.00/00.00u. Zondagochtend en 
middag zullen er ook nog activiteiten en spellen plaats vinden. Alle activiteiten tijdens het kamp 
zullen rondom de kamplocatie plaatsvinden. Zondagmiddag aan het einde van de middag fietsen we 
naar huis en verwachten we rond 16.30u weer bij de kerk terug te zijn. 
 
De kamplocatie is ongeveer 20 minuten rijden vanaf Wanroij. 
We zouden het prettig vinden om te weten als je kind een bepaalde allergie of ziekte heeft waar wij 
rekening mee moeten houden. Mocht dit het geval zijn laat dit weten aan Roos of Yvon, zie 
hieronder de telefoonnummers. 
 
Hopelijk hebben we jullie hiermee voldoende geïnformeerd. 
 
Mochten er nog vragen zijn, bel gerust.  

• Yvon Smits  06-23845629 

• Roos van der Wielen 06-19594485 
 
Groetjes, 
 
De Activiteitencommissie HVW 


