
 

Jeugdkamp 2017 

 

  

    

   8 – 10 september 

 

 

8 - 

 

Jeugdkamp  
commissie: 

Suzanne Paulissen 
Ellis Dassen 

 

Suzanne is gedurende  
het kamp voor noodgevallen 

mobiel te bereiken. 
 

Tel. +31657270453 
 

Vervoer 
 

Het vervoer voor dit kamp 
dient zelf geregeld te 

worden. Het verzoek is dan 
wel om onderling te 

regelen dat meerdere 
kinderen in een auto 

meekunnen, bijvoorbeeld 
uit het team. 

Zondag vervoer  
 

Vanaf 13.30 uur  mag u 
de kinderen op onze 

kamplocatie weer 
komen ophalen.  

  
U dient zich bij de 

leiding af te melden!! 

Vrijdag vervoer  
 

We vertrekken  
gezamenlijk van  
sporthal Merode.  

We verzamelen om  
17.30 uur bij de sporthal. 

 

          U dient zich hier  
aan te melden!! 

 
Bij thuiskomst  

uw zoon/dochter  
s.v.p.  

controleren  
op teken! 

Accommodatie: 
 

Jeugd- en vakantiecentrum 

Hechtel- Eksel  
  

Lupinestraat 1    3940 
Hechtel-Eksel, België   

 

http://www.jeugdenvakantiecentrum.be/ 
 

 

 

In totaal hebben 
69 jeugdleden 

zich aangemeld voor 
het alweer 

7e ESC’90 jeugdkamp 
in Hechtel. 

D - jeugd: 
Daphne - Rens - Janne 

Britt - Mare -Rani -Jibbe –Julian  
Sem -Veerle 

 

Esmee - Floortje -Nova -Evy -Amber 
Lotte -Evienne –Skye 

 

Annemijn - Britt - Renee – Lis -Amber 
Iris - Sanne - Malissa - Isa - Lucie  

 
Isa –Lynn-Mirte -Bente -Kyra  

Sterre -Megan –Cheer 
 

 
 

E - jeugd: 
 

Leonce - Neva – Ivy 
Sven - Tom - Timme 

 

 

 

Dames C - jeugd: 
 

Maura - Indy -Sara - Nina 
Diede - Benthe – Elke 

 
Myrthe - Do - Krissy   

Kiki – Sara 
 

Veerle - Britt – Yenthe      
Michelle – Sasja - Isa 

 
 
 

Heren C - jeugd: 
 

Jup - Luc – Rick 
 

Ties - Ryan –Jordy 
 

Bas -Tijmen 
 

 

 

 Respect voor elkaar  

  Er wordt gezamenlijk 
gegeten.  

 Je blijft van andermans 
bezittingen/spullen af !  

 Neem géén geld mee, je 
kunt toch niks kopen. 

 Dure, kostbare spullen 
thuislaten. Meenemen,  
is voor eigen risico! 

 

Bagage: 
 

Slaapzak, kussen en hoeslaken 
Toiletspullen + Handdoeken 
Medicatie + Zonnecrème + 

Muggenstift Ondergoed, Sokken 
Vrijetijdskleding (die vies mag 

worden) Sport –en zwemkleding 
Regenjasje/poncho + zaklamp 

Stevig schoeisel en slippers  
Evt. een gezelschapsspel 
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