
 

Z.O.Z. voor een ‘wat-moet-je-meenemen-afvinklijst’ en extra informatie. 
 

Aanvullende informatie Jeugdkamp 2016 Emmen’95 
Voor de mini’s 
 
 
Op  27 augustus 2016 is het weer zover: Emmen ’95 organiseert voor de 3e keer het 
jeugdkamp en dit wordt weer een prachtige start van het nieuwe volleybalseizoen. We vinden 
het in ieder geval al fantastisch dat ook uw kind(eren) mee gaan. Dit jaar gaan we naar een 
nieuwe locatie, iets verder weg ‘dus met de bus’!!! 

 
Waar gaan we precies naar toe?   
 
Summercamp Heino 
Schaarshoekweg 1 
8131 RE Wijhe 
 
Tel: 0572 393049     
 
 Site: http://heino.nl/ 
 
 
 
Globaal programma:  
We verzamelen op zaterdag 27 augustus om 8:30 uur bij de Esdalhal. Je moet je aanmelden 
bij Joan Heikamp voor de Esdal, locatie Oosterstaat.  
 
Vertrek van de bus is om 9:00 uur!  
Neem iets te drinken en een tussendoortje mee voor onderweg. 
 
Zaterdag zijn we ongeveer om 20:15 uur terug bij de Esdalhal.  
 
Voor de ouders? 
Natuurlijk is het heel leuk wanneer alle ouders de kinderen ontvangen. Zorg er dus voor dat u 
van te voren aanwezig bent. Daarna is de organisatie niet meer verantwoordelijk voor de 
deelnemers. 
 
Wat zijn de kosten voor het jeugdkamp? 
Voor de mini’s die een dagprogramma hebben rekenen wij € 20,00 p. deelnemer.  
 
De nota wordt binnenkort apart via de mail verstuurd, deze graag per omgaande voldoen. 
 
 
 
 
 

http://heino.nl/


 

 

 
MEENEEM AFVINKLIJST (Wat neem je mee?) 
 
Voor twee dagen jeugdkamp met overnachting: 

□ beker, 

□ gemakkelijke schoenen waar je lekker op loopt, 

□ zwemkleding + handdoek, 

□ sportkleding,  

□ bij regenachtig weer regenjas/extra setje kleren, 

□ en natuurlijk een héééél goed humeur!!! 
 
Aanvullende informatie: 

- De jeugdkampcommissie bestaat uit een 5-tal leden die samen met het                           
activiteitenteam vanaf oktober 2015 bezig zijn met de voorbereidingen.  

- Algemene jeugdkampcommissie bestaat uit: Sander Vroling, Jannet Niewijk, Miriam 
Zuidema, Bram Brouwer en Stefanie Schipper,  

- Het activiteitenteam bestaat uit Jeroen Bouter, Brjorn Stricker, KimBrouwer en Hans 
Prins, 

- Geld en mobiel kan thuis blijven, 
- Door een bijdrage van de vereniging en van verschillende sponsoren kunnen we de 

kosten laag houden, 
- Het jeugdkamp is geen volleybalkamp, 
- Net als het eindfeest is ook het jeugdkamp helemaal NIX (alcohol-vrij).  

 
 Wij zijn telefonisch bereikbaar op mobiel van: 

o Sander Vroling:   06-50261923 
o Miriam Zuidema:  06-47375902 
o Joan Heikamp:  06-12231440 (alleen bellen geen WhatsApp o.i.d.) 

 
 
 

Nog vragen? Stuur een mail naar:   jeugdkamp@emmen95.nl 

 
 

Met vriendelijke groet,    
 

Organisatie Jeugdkamp@Emmen95 

mailto:jeugdkamp@emmen95.nl

