Kamp “reis om de wereld- jij en je naaste ”
Zomerkamp HHG: 26 mei tot en met 28 mei 2022
Elst, 21 maart 2022
Beste meisjes en jongens,
Het lijkt erop dat we dit jaar wel op kamp kunnen met de kinderen die de jeugdclubs bezoeken van 26
tot 28 mei. Samen, als afsluiting van het clubseizoen, drie dagen leuke en mooie dingen doen. Ook dit
jaar gaan we opnieuw naar de vertrouwde locatie in Woerden.
We verwachten natuurlijk van jullie dat je in een opperbeste stemming mee gaat. Neem makkelijke
kleding (o.a. een lekker warme trui) schoenen, een slaapzak en een luchtbed mee. Omdat het best
koud kan zijn adviseren wij je een (oude) deken mee te nemen die je dan onder je luchtbed kunt
leggen. Controleer of je luchtbed echt luchtdicht is! De rest komt dan vanzelf.
Het thema dit jaar is “Reis om de wereld - jij en je naaste”.
Het zou dus leuk zijn als je een aantal attributen en verkleedspullen meeneemt die te maken hebben
met het thema. Het land mag je zelf kiezen en je weet zelf ongetwijfeld wat daarbij hoort! Ook dit jaar
willen we weer een kampvuur maken, het is slim als je hiervoor nog een (oud, bv fleece) dekentje
meeneemt. Graag je eigen spullen zoals rugzak en slaapzak etc. voorzien van een duidelijk leesbare
naam. Dat voorkomt veel zoekwerk voor de leiding. Vraag je ouders dit te controleren!
We willen jullie uitdrukkelijk vragen geen mobieltjes (of andere vormen van geluid- of beelddragers)
mee te nemen op kamp. Als er gebeld moet worden met thuis kan dit via de leiding. Zo houden we het
gezellig, en houden we meer tijd over om met je naaste bezig te zijn!
Als je mee wilt en mag van je ouders, geef je dan op voor uiterlijk 8 april 2022 op de site van de
Hersteld Hervormde Gemeente Elst. www.hhgelst.nl. Op deze pagina staat deze brief en een
link naar het aanmeldformulier. Ook kunnen de thuisblijvers tijdens het kamp een beetje met
ons meegenieten op de website omdat er foto’s en een kort verslagje wordt gepost. Bij
onduidelijkheden of vragen neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.
Zoals elk jaar willen we ook dit kamp beginnen met de kerkdienst van Hemelvaartsdag, die begint om
9.00 uur. Je wordt verwacht op D.V. 26 mei (Hemelvaartsdag) om 8.45 uur bij de Ark. Dan zullen ook
meteen de spullen op een gezamenlijke plek verzameld worden. Iedereen is welkom in deze dienst,
dus ook je ouders. Informatie hierover kun je krijgen bij Dick van Laar. Na de kerkdienst en het laden
van de spullen zullen we dan tussen 10.30 en 11.00 uur vertrekken. Op zaterdag 28 mei hopen wij om
ongeveer 14.00 uur weer bij de Ark te zijn. We gaan dan eerst naar binnen en zingen daar nog een
keertje het “Thema-lied”. Daarna kun je jouw spullen bij elkaar zoeken en mag je naar huis.
De eerste zondag na het kamp, 29 mei 2022, is er een gezamenlijke afsluiting in de Ark. Wij zien jullie
graag om 9.30 uur in deze kerkdienst van de Hersteld Hervormde Gemeente Elst. Natuurlijk zijn je
ouders hierbij ook weer van harte uitgenodigd.
Als je ouders nog vragen hebben over hoe op kamp speciale aandacht wordt gegeven aan kinderen
die dat nodig hebben, kunnen ze bellen of mailen met Dick van Laar, 06 – 51 31 50 64.
dick@botdickvanlaarbv.nl
Mochten er tussentijds nieuwe, extra beperkende maatregelen worden ingesteld met betrekking tot
Covid-19, dat zullen wij ons daar aan moeten houden. Als 1,5 mtr afstand wordt ingevoerd kan het
kamp helaas niet doorgaan!
De kosten zijn € 43,50 voor het eerste, € 38,50 voor het tweede en € 33,50 voor het derde kind. Dit
bedrag dient voor 18 april overgemaakt te worden op rekeningnummer NL08RABO0325283591 t.a.v.
Jeugdwerk HHG Elst ovv naam, en “zomerkamp 2022”.
Bij betalingen na 18 april dient u € 2,50 per kind extra over te maken in verband met extra
administratiekosten. Dat zou jammer zijn…..
Wij zoeken nog mensen die willen helpen het kampgebouw in Woerden schoon te maken op
woensdagavond of die op de heen- of terugweg willen rijden. Graag opgeven via de site.
Als je vragen hebt kun je bellen met: Dick van Laar, tel. 06 – 51 31 50 64
Ons kampadres is: Kromwijkerdijk 116, 3448 HW Woerden.
Indien het voor u financieel moeilijk is de kosten van dit uitje te betalen kunt u contact opnemen met
Dick van Laar (voorzitter jeugdwerk). Uiteraard zullen wij deze aanvraag uiterst discreet behandelen.

