
Hallo kamp-gangers, 

Oude 3jden gaan herleven, nieuwe herinneringen worden gemaakt, het eerste senioren weekend van 
ESDO is een feit! En wij hebben de eer om voor zo’n leuke grote groep, jong en oud,  dit eerste kamp 
te mogen organiseren. 

In deze brief staat o.a. informa3e over de accommoda3e, het te betalen kampgeld, de paklijst en een 

3pje van de sluier over het programma (voor degene die nog twijfelen 😊 ) 

Waar gaan we heen: Groepsverblijf de Koekoek in Vierhouten 

Van wanneer tot wanneer: iedereen is 23 maart vanaf 16.00u welkom. Wil je later komen dan is dat 
natuurlijk geen probleem. Graag wel even vooraf melden i.v.m. de catering.  Zondagochtend rond 
11.00u rijden we weer naar huis. Het vervoer graag onderling regelen in overleg met de kampleiding 
zodat wij eventuele open plekken in auto’s kunnen opvullen. 

Kosten: 80,- per persoon voor kost en inwoning. Inbegrepen zijn de maal3jden, koffie/thee/bier/
wijn/fris (Fanta, Cola, Ice tea)/limonade/fruit. Wil je liever een ander drankje mag je dit natuurlijk zelf 
meenemen. We vragen daarnaast een kleine bijdrage in de vorm van een pak koeken en een zak 
chips/nootjes voor algemeen gebruik. 

Wat gaan we doen: Voor de twijfelaars, we gaan NIET korXallen. Er zijn mogelijkheden om aan wat 
spor3eve ac3viteiten mee te doen, maar dat is geheel op vrijwillige basis. Daarnaast worden er wat 
typische kampac3viteiten georganiseerd zoals een bosspel, Bonte-Avond en corvee. Ook dit weer 
geheel op vrijwillige basis.  Met uitzondering van het corvee natuurlijk. En het zou toch wel heel leuk 
zijn als iedereen met de Bonte-Avond mee zou doen! 

Paklijst: slaapzak/dekbed, onderlaken, kussensloop, theedoek, handdoeken, toiletspullen, 
sportkleding, kleding wat vies mag worden, stevige schoenen die vies mogen worden, zaklamp, leuke 
spelletjes om ’s avonds met elkaar te spelen, spullen voor de Bonte-Avond, koek/chips voor algemeen 
gebruik. 

Tot slot nog wat prak3sche zaken: 

• Graag uiterlijk voor 12 februari laten weten als je toch besluit niet mee te gaan.  

• Heb je een speciaal dieet of allergie graag even doorgeven. 

Wij hebben er enorm veel zin in! 

Bobbie, Daan, Sabrina, Lidia 


