
TOGO Jeugdkamp 2019 
 
Beste jeugdleden, 
 
Van vrijdag 21 t/m zondag 23 juni a.s. is het weer zo ver; het jaarlijkse TOGO jeugdkamp! We zullen 
dit weekend verblijven in het Belgische Essen. Het thema van het kamp is Feestdagen! Houd jij van 
spanning, sportieve activiteiten en vooral veel gezelligheid?  Laat ‘t kamp dan niet aan je voorbij 
gaan! 
 
Hoe ziet het kamp er ongeveer uit? We mogen natuurlijk nog niet té veel verklappen, maar bij deze 
lichten we wel alvast een klein tipje van de sluier op. We vertrekken vrijdag tussen 16:30 en 16:45 
uur vanaf de TOGO-kantine. Na aankomst in Essen, zullen we samen een goede bodem leggen voor 
de rest van het kamp. 
 
Zondag 23 juni is het helaas al weer tijd om naar huis te gaan. Vanaf 15:00 wordt de thuisreis in gang 
gezet. 
 
De kosten voor het kamp bedragen 40 euro per persoon. Het is ook mogelijk om tot zaterdagavond 
te blijven; in dit geval zijn de kosten 25 euro per persoon. Er dient dan echter wel zelf voor vervoer 
terug gezorgd te worden. 
 
In onderstaand overzicht staan nogmaals de belangrijkste gegevens voor het kamp: 
 
Wanneer:              21 t/m 23 juni 2019 
Waar:                       De Cearnhoeve te Essen  
Voor wie:                TOGO E t/m A 
Vertrek uit Goes:    21 juni tussen 16:30 en 16:45 uur vanaf ‘t Schenge 
Vertrek uit Essen:   23 juni om 15:00 uur 
Aankomst in Goes:     23 juni rond 16:15 uur op ‘t Schenge 
Kosten:     40 euro p.p. NB. Deelname t/m zaterdagavond: 25 euro 
Betalen bij:  De ACT ( Joost, Suus, Inge, Janneke of Nynke ) Op dinsdag- en donderdag 

avond zijn wij aanwezig op het Togo veld.  
Uiterste datum opgeven kamp Tot en met zondag 19 mei 2019  

                     
 
 
 
 
 



Inschrijfformulier jeugdkamp 2019 

 

Ja, ik ga mee op kamp!  

 
Naam:  

Adres:  

Telefoon (thuis):  

Mobiele telefoon:*  

Ploeg:    
Bijzonderheden? (allergieën, medicijnen, dieet etc.) 

 

  

 
 
* Het mobiele nummer zal alleen worden gebruikt indien u niet bereikbaar bent op het 
opgegeven thuisnummer. 
 
Voor de ouders 
Uiteraard hebben we ook auto’s nodig voor het vervoer richting Essen. Wij willen daarom 
uw hulp inroepen om een keer (heen of terug) te rijden. Als u dit wilt, graag even hieronder 
aangeven wanneer het u het beste uitkomt. 
 

  Vrijdag 21 juni tussen 16:30 en 16:45 uur van Goes (het Schenge) naar Essen 
 Aantal plekken: ___ 

 Zondag 23 juni om 15:00 uur van Essen terug naar Goes (het Schenge) 
 Aantal plekken: ___ 
 
 

Dit opgaveformulier a.u.b. in een envelop samen met het deelnamegeld voor het kamp  
(€ 40,00) voor 19 mei inleveren één van de ACT-leden ( Joost, Suus, Janneke, Inge en 
Nynke). 

  
 
 


