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Aan alle kampgangers en hun ouders, 
 
Bijna is het zover! Dan zullen we richting het kamphuis ‘De Eiken Stek’ in Wekerom 

vertrekken voor het jaarlijkse TENACO-kamp. Het kamp vindt plaats van vrijdagavond 25 
maart tot en met zondag 27 maart.  
 

Dit is de laatste brief voor vertrek! Bewaar deze dus goed! 
 
Vertrekpunt! 
Het vertrekpunt is de gymzaal in de Ben Websterstraat, Zevenkamp. Vrijdagavond 25 
maart worden alle kampgangers hier om 18.45 uur verwacht. Om 19.00 uur vertrekken we 
richting Wekerom. Zondag 27 maart zijn we tussen 16.30 uur en 17.00 uur weer terug bij 
de gymzaal in Zevenkamp.  

 
Niets vergeten? 
Hieronder staat een lijst van spullen, die je, naast de dagelijkse dingen, in elk geval niet 
moet vergeten.  

ADVIES: Pak alles zo compact mogelijk in (tassen, vuilniszakken, GEEN koffers!). 
 
- Regenkleding      - Toiletspullen 

- Slaapzak, hoeslaken (90x200cm) & kussen   - Vrijetijdsspellen  
- Zaklantaarn      - Oude kleren & extra droge kleren 
- Badkleding (voor eventuele waterspelen)  - Bidon 
- TENACO’s Got Talent spullen (bv. muziek!)  - Extra (oude) sokken en schoenen 
- Sportkleding (geen turntenue)    - Dichte schoenen  
- Handdoeken      - Lange broeken 

- 2 theedoeken      - Warme kleding voor ’s avonds 
 
Laat je mobiele telefoon thuis, de leiding heeft voldoende telefoons tot hun beschikking! Ook waardevolle 
spullen, zoals apparaten en sieraden, kunnen beter thuisblijven.  
 

TENACO’s Got Talent  
Ook dit jaar houdt TENACO weer een talentenjacht tijdens het kamp. Deel jouw talent met ons! Met dit 

jaar een speciaal Disney thema. Op zaterdagochtend van het kamp kan iedere act zich opgeven. Doe 
mee en verras ons met jouw talent! Ook dit jaar zal de kampleiding de talentenjacht weer openen met 
een spetterende act. 
Ga je jouw talent met ons delen en heb je daar muziek bij nodig? Bedenk dan alvast een nummer dat we kunnen 
vinden op Spotify. Je mag uiteraard ook een talent delen zonder muziek (goochelshow, moppen vertellen, enz.) ! 

 
Wanneer er leden zijn, die medicijnen e.d. gebruiken, meldt dit dan aan ons per e-mail 
(info@tenacorotterdam.nl). Ook zijn wij graag op de hoogte van eventuele dieetwensen.  

Tijdens het kamp zijn wij in noodgevallen te bereiken op de mobiele telefoon van Pascal 
van der Vlies: 06 – 25 44 55 44 en Claudia Vos: 06 – 23 96 09 51.   
 
De ouders die zich hebben opgegeven om te rijden van en/of naar het kamphuis, 
ontvangen in de halverwege maart per mail een brief met alle benodigde informatie.  

 
Wij hebben er zin in! Jullie ook?! 

De kampcommissie 
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