
       

Beste kinderen en ouders/verzorgers, 

Nog even en dan is het zover: het kamp Nash Dom gaat weer van start!   
In deze brief kun je de laatste belangrijke informatie over het kamp vinden: 
waar moet je precies zijn en hoe kun je ons bereiken?  

Waar en wanneer 
Dit jaar gaan we op kamp in Westelbeers, een dorpje in de buurt van Tilburg 
en Eindhoven. Jij en je ouders/verzorgers zijn welkom op zaterdag 10 
augustus vanaf 16.30u.  
Jullie kunnen dan samen het gebouw bekijken en kennismaken met je 
‘papa’ en ‘mama’ van het kamp, zij zijn tijdens deze week de begeleiders.  
Om 17.00u beginnen we samen en daarna vertrekken de ouders.  
Op vrijdag 16 augustus is het kamp weer afgelopen. Graag nodigen wij 
ouders/verzorgers uit om 17.30 uur, om te komen eten in het Nash Dom 
restaurant. 
Om 19.00 sluiten we het kamp gezamenlijk af en is het tijd om weer naar 
huis te gaan. 

Het adres: 
Groepsaccommodatie de Roerdomp 
Ontginningsweg 10  
5091 KN Westelbeers  
 
Vervoer  
Het is de bedoeling dat je zelf vervoer regelt van en naar het kamp.  
Mocht je met de trein komen, dan kunnen we je oppikken van station 
Tilburg.  
We horen graag zsm of je hiervan gebruik wil maken.  

Tijdens het kamp 
Contact met thuis tijdens een kamp zorgt meestal voor (meer) heimwee. 
Daarom is het niet de bedoeling dat ouders en kinderen tijdens het kamp 
met elkaar bellen. Wanneer wij iets belangrijks willen doorgeven of vragen, 
dan nemen wij zelf contact op met het thuisfront. Als je echt met je ouders 
moet bellen, dan kun je dit in het kamp even met je papa en mama  van het 
kamp overleggen.  
We hebben liever niet dat je een mobieltje meeneemt. Aangezien het in ons 
kamp om het “met elkaar zijn” draait, willen we je vragen om jouw 
mobieltje thuis te laten. Jouw kamp mama en papa zullen een mobieltje 
hebben voor noodgevallen en om af een toe een keer een foto te maken. 

Voor belangrijke zijn wij tijdens het kamp te bereiken op de volgende 
nummers: 

!



Clara 06-28022110 
Lot 06-10376009 

Mocht je ons niet kunnen bereiken, dan kun je ook iemand van de 
accommodatie bellen. Het nummer hiervan is: 013 - 514 15 09 (vraag dan 
naar het kamp in de Grote Beerze) 

In de week voor het kamp neemt de papa of mama van jouw familie (groep) 
nog even contact op met je ouders. Hebben jullie nu alvast vragen? Dan kun 
je natuurlijk bellen/mailen met één van ons. 

Wij hebben heel veel zin in het Nash Dom kamp en zien jullie graag op 
zaterdag 10 augustus! 

Clara en Lot 
Hoofdleiding Nash Dom 2019  
nashdomnl@gmail.com 
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