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Beste kadetten, ouders en/of verzorgers, 

 

Het zomerkamp 2019 staat met enkele maanden alweer bijna voor de deur. We hebben de afgelopen 
maanden niet stil gezeten en kunnen jullie weer het nodige melden.  

 
Onze voorzitter, Rob van Houten, heeft eind 2018 een kort bezoek gebracht aan Engeland en daarbij 

de verschillende zomerkamp locaties en korpsen bezocht. In overleg met alle lokalen korpsen wordt er 
nu gekeken naar een activiteiten programma per haven waarbij we samen met de Engelsen korpsen 

activiteiten kunnen ondernemen. Dit levert soms uitdagingen op omdat in Engeland de korpsdagen 

plaats vinden op doordeweekse avonden. Inmiddels staat er wel een bezoek aan een klimhal op het 
programma, deelname aan het Engelse landelijke zomerkamp op het eiland Wight en het zeilen & 

varen met Engelse kadetten met diverse vaartuigen. Begin mei wordt weer een bezoek gebracht aan 
de diverse korpsen om meer kort te sluiten.   

 

Het vaarschema staat inmiddels globaal vast, kleine wijzigingen kunnen nog plaats vinden in de 
laatste week aangezien de Britse koninklijke familie ook haar vakantie houdt in Gosport (haven 

Plymouth) waardoor afmeren in deze haven lastig wordt.  
 

Vaarschema onder voorbehoud: 
20 July 2019                Vertrek Hellevoetsluis oversteek naar Southend 

21 July 2019                Verblijf Southend 

22 July 2019                Vertrek Southend richting Wight Cowes 
23 July 2019                Verblijf Wight 

24 July 2019                Vertrek Wight richting Weymouth 
25 July 2019                Verblijf Weymouth 

26 July 2019                Vertrek Weymouth richting Torbay (Paignton) 

27 July 2019                Verblijf Torbay 
28 July 2019                Verblijf Torbay 

29 July 2019                Vertrek Torbay richting Plymouth 
30 July 2019                Verblijf Plymouth 

31 July 2019                Verblijf Plymouth 

1 August 2019             Vertrek Plymouth, richting Gosport. (Niet zeker) 
2 August 2019             Verblijf Gosport. (Niet zeker) 

3 August 2019             Vertrek Gosport richting Hellevoetsluis. (Niet zeker, afhankelijk van haven) 
4 August 2019           Aankomst Hellevoetsluis 

 
Aanmelden: 

Heb je je nog niet aangemeld voor het zomerkamp en wil je toch graag mee? Aanmelden kan nog 

steeds via onze website! https://zkkhellevoetsluis.nl/agenda/zomerkamp-2019-engeland/  
Tijdens dit kamp zullen ook leden van het KMK Leuven uit Belgie mee gaan. Daarnaast is het ook 

mogelijk voor kadetten van andere korpsen om mee te gaan met het zomerkamp van Zkk 
Hellevoetsluis.  

 

Zomerkamp prijs 
In een eerdere email hebben wij vermeld dat de zomerkamp prijs was geschat tussen de € 425,00 en 

€ 475,00 per persoon. Inmiddels is het kampbedrag vast gesteld op € 450,00 per persoon. Dit zal niet 
meer veranderen. Daarnaast hebben enkele aangegeven gebruik te willen maken van het zomerkamp 

spaar programma. Deze personen willen we vragen de stortingen in bedragen van € 100,00 per keer 
over te maken. Graag vermelden de naam van de kadet t.a.v zomerkamp 2019. 
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We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Meer informatie komt na het laatste bezoek 
aan Engeland in mei, of wanneer er meer belangrijk nieuws bekend is over de Brexit. 

 

Vriendelijke groet,  
 

Harold Smit 
Commandant 

   
commandant@zkkhellevoetsluis.nl  

06-11886412 
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