
 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
In juni wordt er weer een kamp georganiseerd! De kampcommissie heeft een leuke locatie 
gevonden en heel veel gave activiteiten bedacht. Vanwege de Covid-19-situatie hebben wij 
besloten het kamp op te splitsen, waarin we 30 kinderen per nacht verwelkomen.  
 
Wat moet je weten over H.G.V. kamp 2021? 
Wanneer:     Groep 1  Vrijdag 4 juni (± 18.45 uur) tot zaterdag 5 juni (± 17.00 uur) 
                       Groep 2  Zaterdag 5 juni (± 18.45 uur) tot zondag 6 juni (± 17.00 uur) 
Doelgroep:   Kinderen van 7 tot 12 jaar. 
Waar:            Goed Te Pas in Haaksbergen, Bartelerweg 5 - 7482 MA Haaksbergen 
                        https://www.goedtepas.com/  
Kosten:         €25,00 per kind 
Thema:         Sportief weekend 
Vervoer:       Onze carpoolplaats wordt parkeerplaats Bengeltjesdorp (18.00 uur) 
                       Esrein 21, 7553 CX Hengelo  
 
Je kunt je opgeven middels de weblink 
www.hgvhengelo.nl/kamp voor uiterlijk 16 mei 2021 
Voor vragen kan je een e-mail te sturen kamp@hgvhengelo.nl 
 
Op basis van de omstandigheden maken wij op 12 mei een besluit of het kamp doorgaat.  
Je ontvangt van ons een e-mail op 12 mei met alle informatie over doorgang en details.  

 
Jouw aanmelding wordt definitief, wanneer het inschrijfbedrag is overgemaakt. 
Je kan het bedrag overmaken op rekeningnummer NL92 INGB 0000 8390 63 t.n.v. 
Hengelosche Gymnastiek Vereniging met als onderwerp:  Kamp H.G.V. + naam het kind. De 
bevestigingsmail ontvang je wanneer het geld is overgemaakt en de aanmelding binnen is 
via de e-mail. Bij annuleren boeken wij direct het volledige bedrag terug. 

 
 
Er zijn slechts 30 plekken per groep beschikbaar, dus geef je snel op!  
Je aanmelding is pas definitief als je de bevestigingsmail hebt ontvangen.  
Met betrekking tot het avondeten verzorgen wij alleen op de vertrekdatum een mini buffet 
rond 16.00 uur.  
 
Groetjes namens de Kampcommissie, 
Alex Jonkhart en Jesse Rens. 
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Willen jullie meenemen naar kamp: 

● eventuele regenkleding en laarzen 
● pyjama 
● slaapzak, kussen en een matrashoes 
● kleding dat vies mag worden 
● toiletspullen (denk aan handdoek en tandenborstel) 
● zaklantaarn 
● eventuele medicijnen 
● sportkleding en buitensportschoenen 
● extra’s: bv waterpistool bij warm weer 

 


