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Kerstkamp 
Beste ouders en anderen, 
 
Het is al weer een aantal jaren geleden, maar we gaan een goed gebruik in ere herstellen: het 
Kerstkamp! Een bijzonder kamp, net even anders dan de andere kampen. Het betreft hier een kamp 
op uitnodiging. Enkel bedoeld voor de oudere verkenners. Dit kamp is net even wat kouder, wat 
ruiger, wat vermoeiender, wat technischer, wat uitdagender…. 
Iedereen die op 27 december 16 jaar of ouder is, mag dit kamp meemaken! Wij zijn druk bezig met 
het programma en dat belooft bijzonder te worden. We hopen dat jullie erbij kunnen zijn. 
 
Voor de heen en de terugreis zoeken we nog ouders die ons naar Schijf willen rijden. Als u in de 
gelegenheid bent, wilt u dit dan aangeven op het onderstaand briefje of aangeven bij Schipper 
Bergenhenegouwen. 
 
In een notendop: 
Vertrek:   Dinsdag 27 december om 11:00 uur vanaf de Schut 
Terugkomst:  Donderdag 29 december om 17:00 uur ook weer op de Schut 
Verblijfplaats:  ’t Henhouse, Nederheidsebaan 33 ’t Schijf. 
Meenemen:  Voldoende stevige kleding die vies mag worden. 
   Warme trui, regenkleding. 
   Slaapmatje, slaapzak, wasspullen, handdoek, 
   Zaklantaren! 
Broodmaaltijden: 1 broodmaaltijd 
Kosten:   €17,50 per persoon 
Noodtelefoon:  06-19854929 (Schipper Durkstra) 
   06-40990842 (Schipper Bergenhenegouwen) 
   We zitten tegen de grens van België aan. Dit betekent dat we niet altijd goed  

bereik hebben. 
 
 
 
Inschrijving kerstkamp 2022 
 
Hierbij geef ik…………………………………………………….. toestemming aan mijn  
 
zoon / dochter …………………………………………………. om mee te gaan met het 
kerstkamp van de Calandtroep van 27 t/m 29 december 2022. 
Het verschuldigde kampgeld van € 17,50 maak ik uiterlijk 10 december 2022 over op 
girorekening NL98 INGB 0000 2180 58 tnv st Calandtroep inz. Kampen. 
                                                                                                                         
 Ik kan eventueel verkenners naar Schijf                                                 
 
 
Datum: ……………..        Handtekening:………………………………………………..
   
Dit ingevulde en ondertekende briefje graag uiterlijk 3 december 2022 inleveren 
bij de leiding of mailen/appen naar mdurkstra@calandtroep.nl 
 

o Brengen dinsdag 27/12 
o Halen donderdag 29/12 
 


