
 

 

Je hebt je opgegeven voor het S.O.S. -kamp 

 
Meisjes en jongens, 
 
Zo, je hebt je nu opgeven voor het S.O.S.-kamp met Pinksteren.  

zoals het vruuger woar 

Eerst enkele belangrijke dingen: 
We gaan dit jaar weer naar de boerderij van enkele jaren geleden: 
 

 Kampeerboerderij Ons Thuis 

 Oostappensedijk 32 

 5724 PM OMMEL 
 

En dan de spullen die je mee moet nemen. 
 slaapzak en luchtbed of matras en eventueel een kussen  
 pyjama 
 toiletspullen (tandenborstel, kam etc.) 
 laarzen (of goede dichte schoenen) en gymschoenen 
 regenjas en zwemspullen 
 dikke trui, lange en korte broek (sportbroekje) 
 extra sokken, zakdoeken, ondergoed voor drie dagen 
 bestek (lepel, vork, mes en theelepeltje) 
 plastic bord en mok 
 een theedoek 
 een lunchpakket voor de eerste dag ’s middags 
 géén mobieltjes etc. 
 géén energydrankjes 

 

De kinderen die in groep 5 of 6 zitten, slapen misschien op een (stapel) bed. Daarom moeten zij óók 
mee nemen: 
 een hoeslaken en een kussensloop (en dus ook een luchtbed) 
 
Zet je naam op je spullen en pak alles goed in.  
Wanneer je hulp nodig hebt met het inpakken doe dit dan samen met je vader of moeder. 
Wel zelf mee helpen dan weet je wat je bij je hebt en je weet waar het zit in je tas. 
Zorg er verder voor dat je je lunchpakket apart meeneemt (dus niet in je koffer of tas bij de andere spullen 
stoppen). 
 

Let op!! 
We willen aan de ouders die jullie weg brengen vragen alle spullen mee te nemen in de auto's. 
Zaterdagmorgen 4 juni vertrekken we om 11:00 vanaf jeugdhuis De Sprong naar Ommel.  
 
 

En nu nog iets voor de ouders die jullie wegbrengen en ophalen. 
Wilt u zaterdagmorgen om 11uur bij het jeugdhuis zijn. U krijgt dan een routebeschrijving zodat u de boerderij bij 
het ophalen van de kinderen kunt vinden.  
U wordt hiervoor maandagmiddag uiterlijk om half 4 bij de kampboerderij verwacht. 
Maandagmiddag bent u al vanaf 2 uur welkom. We hebben dan een bonte middag waarbij de kinderen 
toneelstukjes opvoeren, liedjes zingen etc. Misschien vindt u het leuk om dan de kinderen bezig te zien.  
 

 

We willen u vragen verder tijdens de kampdagen niet op bezoek te komen.  
Ons programma zou daardoor te veel in de war gestuurd worden.  
Bij dringende gevallen zijn we te bereiken op (tel. 06-14639115 of 06-45917727). 

 
 

Jongens en meisjes, het wordt zeker weer een fijn en gezellig kamp!! 
 

TOT ZIENS. 
 

de leiding van de S.O.S. 
sos@jeugdhuisdesprong.nl 

 


