
AAN  DE  OUDERSAAN  DE  OUDERSAAN  DE  OUDERSAAN  DE  OUDERS     
 
Beste ouders, 

Natuurlijk mag uw kind snoep, chips en andere lekkere dingen 

meenemen, maar let op dat dit niet te veel wordt. Wij nemen voldoende 

eten, drinken en snoepgoed voor de kinderen mee. 

 

Tijdens het jeugdkamp zijn wij telefonisch bereikbaar op de volgende 

nummers: 

 0529 – 45 30 84 (Emsland, Ommen) 

 06 – 38 91 20 58 (Miriam Nieuwenhuis) 

 06 – 25 51 75 05 (Jolien Koerhuis) 

 

Deze nummers zijn alleen voor noodgevallen! 

 

Medicijnen kunnen vrijdagmiddag voor 

vertrek ingeleverd worden bij Miriam 

Nieuwenhuis of Wieke Vossebelt. 

 

Het is niet de bedoeling dat kinderen mobiele 

telefoons of geld bij zich hebben. Is dit wel 

het geval, dan zullen wij die spullen innemen 

en pas zondagmiddag aan de kinderen 

teruggeven. 

 

De jeugdkampcommissie 
 

Jan Hartkamp, Jolien Koerhuis, Miriam Nieuwenhuis, Marjolien Roesink, 

Wieke Vossebelt en Marco Wonink 
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18, 19 en 20 mei 
Emsland, Ommen 



PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA 
 

Vrijdag 

Op vrijdag verzamelen we om 16.15 uur op 

de Muggert in Wesepe. Daar laden we onze 

bagage in en wordt bekendgemaakt wie het 

hele weekend de VIP’s zijn.  

 

Om 16.30 uur stappen we in de auto’s en 

vertrekken we naar groepsaccommodatie 

Emsland, Emslandweg 17 in Ommen. Hier maken we eerst onze bedden 

op, waarna we wat gaan eten. Vervolgens is het tijd voor het eerste spel 

van het weekend.  

 

Zaterdag 

Op zaterdag gaan we de hele dag op pad. Jullie hebben dit jaar weer veel 

paaseitjes verkocht, dus houd rekening met een spectaculaire activiteit! 

 

Vanaf 20.00 uur begint de bonte avond. Dat is dit 

jaar opnieuw een open podium. Je mag zingen of 

dansen, maar misschien kun jij wel iets anders 

bijzonders. Kun jij goed moppen vertellen, ken jij 

bepaalde trucjes, ben je een echte acteur of kun je 

iets anders verrassends? Laat het zien! Een 

deskundige jury beoordeelt alle optredens. Houd 

je rekening met ons thema Cowboys & Indianen? 

 

Zondag 

Ook de zondag staat bol van de leuke activiteiten. We gaan vroeg uit de 

veren, want we beginnen natuurlijk met ochtendgymnastiek. 

 

Om 16.00 uur vertrekken we gezamenlijk uit Ommen. Rond 16.30 uur zijn 

we terug in Wesepe. Tijd om papa en mama in de armen te vallen! 

MEENEMENMEENEMENMEENEMENMEENEMEN    
 

Wat neem je allemaal mee op jeugdkamp? 

 

 Slaapzak, hoeslaken en kussensloop (kussens zijn 

aanwezig) 

 Nachtkleding 

 Sportkleding 

 Zaalsportschoenen 

 Regenkleding  

 Toiletartikelen  

 Zwemkleding en badlaken  

 Spullen voor de bonte avond  

 Zaklamp  

 Medicijnen (indien nodig)  

   

 

 
Vergeet niet je naam op 

je tassen en andere 

spullen te zetten! 

 

Je ziekenfonds-

papieren hoef je niet 

mee te nemen 

 


