
Hallo jongens en meisjes,                           
 
 
Hier volgt dan de laatste brief voor ons jaarlijkse jeugdkamp 
en wel op 1/2/3 juli.  
 
We willen graag op vrijdag 1 juli om 17.30 uur gezamenlijk 
vertrekken vanaf de sporthal ’t Wooldrik te Borne. Zoals jullie 
al weten gaan we naar De Langeberg in Rijssen. 
Net als de vorige keer (en dat werkt perfect) willen we elk team verzoeken onderling zelf voor 
vervoer te zorgen. De ouders kunnen vervolgens een kop koffie drinken en de locatie even 
bekijken alvorens ze weer naar huis gaan. 
 
Wat nemen we mee: 
-Slaapzak, hoeslaken en kussensloop 
-Pyjama 
-Regenkleding en laarzen(voor als we het bos ingaan)                                        
-Sportkleding(gymschoenen die buiten gebruikt mogen worden) 
-Toiletartikelen 
-Eventueel medicijnen 
-Badkleding en badhanddoek(we hopen natuurlijk op mooi weer!) 
-Warme trui of jas 
-Zaklantaarn 
-Een papiertje met je adres en het 06-nummer van je ouders 
- Drinkbeker met je eigen naam. 
 
-We willen voor de vrijdagavond weer een high-tea (ranja) organiseren en vragen de ouders 
(net zoals vorig jaar, wat bijzonder goed in de smaak viel), de kinderen hiervoor iets lekkers 
te laten meenemen (bv cakejes, bonbons, wraps, zelf gebakken koekjes etc). We zetten dan 
alles op een grote tafel en maken er een mooi buffet van…smullen maar!!!!! 
 
Voor de ouders die nog niet betaald hebben verzoeken wij vriendelijk dit uiterlijk vóór  
25 juni te doen op rekening NL03RABO0154980005 t.n.v. Jeugdkamp Borhave o.v.v. naam 
en team kind. (Zie de site http://www.borhave.nl/ voor alle informatie) 
 
De kosten per persoon zijn:   

• € 37,50 voor het hele weekend,  
• € 27,50 voor één nacht, 
• € 10,00 per dag als je alleen overdag er bij bent. 

 
Adres: De Langeberg, Enterveenweg 10, 7461 PB Rijssen 
Wij zijn mobiel te bereiken op nummer: 
Eline Legtenberg 06-23716505 
Chantal Berlauwt 06-23582966 
 
Zondag 3 juli vragen we de ouders de kinderen tussen 14.30 en 15.00 uur weer op te halen 
vanuit Rijssen. 
                                                                                                  
Namens de jeugdkampcommissie   
Handbalvereniging Borhave 


