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Betreft: Estakamp 2022. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het is ons gelukt om een geschikte locatie te vinden waar we me de Esta’s naartoe gaan op zomerkamp! 

We gaan in de eerste week van de zomervakantie (9 t/m 16 juli) op kamp. We verblijven in een clubhuis 

in Ede. 

Het blijft afwachten hoeveel vrijheid we krijgen in alle regels om dit jaar zomerkamp te organiseren, maar 

we hebben er heel veel zin in en hopen dat jullie er ook zin in hebben om mee te gaan! We gaan er 

sowieso een leuke week van maken. 

 

Opgeven kan tot uiterlijk 31 mei 2022 door het formulier in te vullen dat u hier kunt vinden. Ook als 

uw kind niet meegaat horen wij dit graag! 

 

De kosten voor deelname aan het kamp bedraagt €120,- per persoon.  U kunt dit bedrag uiterlijk 1 juli 

overschrijven naar: DE63100110012623271530, t.n.v. Daniel Bakker, o.v.v. Estakamp en de naam van 

uw kind. U kunt via het inschrijfformulier ook onze penningmeester eenmalig machtigen om dit bedrag 

op 1 juli 2022 af te laten schrijven. 

 

Verder kunnen we weer hulp gebruiken om alle deelnemers, de bagage en het kampmateriaal op locatie te 

krijgen. U kunt uw beschikbaarheid hiervoor ook in het formulier aangeven. Indien u niet beschikbaar 

bent om te rijden, maar wel een fietsendrager of aanhanger te leen hebt dan horen wij dat graag. 

 

We plannen later dit jaar nog een ouderavond in waarop we uitgebreid zullen vertellen over het ‘hoe en 

wat’ van kamp.  

 

Indien er eerder al vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met: 

Joyce    06-37270149  

Patrick   015-7507024  06-14469789 p.slootweg@tele2.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Estaleiding,  

 

Patrick Slootweg 
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