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BESTE KAMPDEELNEMER, 

 

 
Vrijdag 7 juni 2019 is het alweer zover, dan gaan we voor de 36e keer op Pinksterkamp! We zullen 

dit jaar verblijven in Groepsaccommodatie De Mussenberg in Loon op Zand. We zijn dit jaar weer 

met een heel gezellige groep van maar liefst 56 deelnemers en 18 leiding! 

 

Zoals elk jaar ontvangen jullie het kampboekje met daarin alle benodigde informatie over het 

Pinksterkamp. Laat het boekje daarom ook aan je ouders/verzorgers lezen. Voor hen staat er 

namelijk ook informatie in die van pas kan komen. Wanneer je ouders/verzorgers nog meer 

informatie willen, kunnen ze altijd met iemand van de kampleiding bellen. In dit boekje staat een 

lijst met de mensen die als begeleiding tijdens het Pinksterkamp aanwezig zullen zijn.  

 

Wat er zoal op het programma staat dit weekend houden we zoals altijd nog even geheim, maar 

we kunnen jullie wel vertellen dat we een themadag hebben waarin alles in het teken staat van: 

 

Ik hou van Holland! 
 

 

Meer over deze themadag vind je op de volgende pagina. Voor de A-jeugd zal er zoals altijd 

naast het reguliere programma een aantal aanvullende activiteiten zijn. Hierover verderop meer.  

Succes met de voorpret en tot over een paar weken!  
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THEMADAG IK HOU VAN HOLLAND! 
 
Op de themadag Ik hou van Holland staat alles in het teken van – je raadt het al - Holland! Het is 

de bedoeling dat iedereen die dag verkleed gaat in een outfit passend bij dit thema. Denk 

bijvoorbeeld aan een kaasmeisje, een speler van het Nederlands elftal, Maxima, een boer of 

versier jezelf met oranje of rood-wit-blauwe accessoires. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer 

opties, dus wees vooral creatief! 

We sluiten de themadag af met Holland’s Got Talent! Tijdens deze avond kun je je talent laten 

zien aan de overige deelnemers. Ben jij goed in dansen, playbacken, toneel of heb je een andere 

indrukwekkende act in gedachten? Ga thuis vast oefenen; de act mag maximaal 5 minuten duren. 

Je mag natuurlijk ook met een groepje meedoen. Wie weet worden jullie uitgeroepen tot meest 

talentvolle Merwedianen!  

Wil jij je vast opgeven? Dit kan via pinksterkamp@skcmerwede.nl. Twijfel je nog? Dan kun je jezelf 

ook nog tijdens het kamp opgeven. Wanneer je een liedje zingt of een dansje doet, is het handig 

om het liedje op een USB-stick mee te nemen. Heb je van tevoren nog geen liedje bedacht, dan 

zijn er tijdens Pinksterkamp heel veel liedjes beschikbaar.  

mailto:pinksterkamp@skcmerwede.nl
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VERTREK EN TERUGKOMST  
 

We verwachten alle deelnemers op vrijdag 7 juni om 

17.30 uur in de korfbalkantine aan de Thorbeckelaan. 

We eten deze vrijdagavond niet meer; zorg dus dat je 

met gevulde maag vertrekt. Als iedereen aanwezig is en 

de spullen zijn gepakt, vertrekken we om ongeveer 18.00 

uur richting het kamphuis. Vanaf de korfbalkantine in 

Sliedrecht is het iets minder dan een uur rijden. 

Natuurlijk zijn je ouders en andere bekenden welkom om 

je uit te komen zwaaien! 

 

Op maandagmiddag 10 juni (2e Pinksterdag) hopen we rond de klok van 14.45 uur weer terug 

te zijn bij de korfbalkantine. De kantine is voor ouders open vanaf 14.30 uur. 

 

De kampgroep zal nog ouders benaderen die hebben aangegeven te willen rijden. Mochten jij of 

je ouders niets horen, hoeven je ouders niet te rijden! 

 

ADRESSEN VAN ACHTERBLIJVERS 
 
Mochten je vader en/of moeder tijdens het Pinksterweekeinde thuis niet bereikbaar zijn, dan 

willen we graag weten waar we ze wel kunnen bereiken. Vraag dan aan je vader of moeder of ze 

dit schriftelijk aan iemand van de kampgroep door willen geven. Dit kan op de dag van het 

vertrek, maar dit mag natuurlijk ook eerder.  

 

VERZEKERING 
 

S.K.C. Merwede/Multiplaat heeft een verzekering afgesloten voor alle activiteiten die tijdens het 

Pinksterkamp gehouden worden. De deelnemers zijn tijdens het verblijf in en om het kamphuis en 

tijdens de heen- en terugreis verzekerd.  
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MEDICATIE 

 

Als je medicijnen gebruikt, zijn wij hier graag van op de hoogte. 

Mogelijk heb je dit al aangeven op het inschrijfformulier. Heb je 

dit nog niet gedaan of wil je bijzonderheden bespreken? Laat 

het weten aan Johan Lemmen of Mark van Eijl.  

 

Medicijnen kunnen voor vertrek ingeleverd worden bij Mark van Eijl. Schrijf duidelijk je naam en 

de momenten van gebruik op de verpakking en/of het zakje waar je medicijnen inzitten. De 

leiding zal zorgen dat alle middelen worden meegenomen tijdens de verschillende activiteiten. Bij 

de leiding zijn de medicijnen veilig opgeborgen.  

 

Mocht je de medicijnen zelf in kunnen nemen en liever zelf bij je willen houden, kan dit natuurlijk 

in overleg. We worden dan graag alsnog op de hoogte gebracht, zodat we weten om welke 

medicijnen het gaat en in kunnen schatten of dit risico’s op kan leveren bij het kwijtraken van 

medicijnen of het gebruik door anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen.  

 
ADRES KAMPHUIS 
 

Hieronder de adresgegevens van ons verblijf:  

 

Groepsaccommodatie De Mussenberg 

Berkenlaan 42 

5175 BM Loon op Zand 

 

Bij onverwachte problemen kunnen je ouders/verzorgers contact opnemen met de kampgroep 

door te bellen met Johan Lemmen: 06 - 109 470 38. 
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WAT MOET ER IN JE TAS?! 
 

✓ Zeep en shampoo  

✓ Washandje en handdoek (3x)  

✓ Tandenborstel en tandpasta  

✓ Kam of borstel  

✓ Boven en onderkleding voor 3 dagen 

(inclusief themakleding) 

✓ Jas (tegen eventuele regen)  

✓ Warme trui  

✓ Sokken voor 3 dagen  

✓ Trainingspak  

✓ Sportbroekje en shirt(s)  

✓ Schoenen en sportschoenen  

✓ Pyjama  

✓ Theedoek  

✓ Bord (plastic) 

✓ Zakdoeken 

✓ Slaapzak of dekbed  

✓ Kussen 

✓ Kussenovertrek 

✓ Matrasovertrek (90x200cm) 

✓ Kleine spelletjes voor als het regent  

✓ Zaklamp  

✓ Stevige wandelschoenen  

✓ Zonnebrand (bij zonnig weer) 

✓ Attributen voor act Holland’s Got Talent 

✓ Eventueel wat zakgeld om te besteden 

in het snoepwinkeltje 

 

✓ Let op: verpak alles in 1 sporttas. Harde 

koffers zijn niet toegestaan. 

✓ Tip: label je bagage en schrijf je naam 

op je plastic bord! 

 

✓  Kleding Ik hou van Holland! 
 
 
EXTRA: A-JEUGD 
 

De A-jeugd volgt naast het reguliere programma enkele aanvullende activiteiten. Schoon blijven 

is hierbij niet gegarandeerd! Neem dus een aantal paar extra sokken, shirts en broeken mee. 

Daarnaast vragen we je ook een wit T-shirt (geen garantie dat dit heel blijft) zonder opdruk mee 

te nemen.  
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NOG NIET BETAALD? 

 

Een verzoek namens de penningmeester: zou iedereen die nog niet betaald heeft het inschrijfgeld    

(€ 77,50 per persoon) zo spoedig mogelijk over willen maken op het volgende rekeningnummer:  

NL35RABO0359327001 t.n.v. Sliedrechtse Korfbal Club Merwede/Multiplaat inzake Pinksterkamp 

o.v.v. naam kind + team. 

 

Indien u een extra (kleine) bijdrage wenst te doen, kan dit ook op bovenstaand rekeningnummer! 

Dit geld wordt gebruikt om materialen voor het kamp te kopen, zoals ballen, spelletjes etc.  

 

WAT MAG ER NIET? 
 

Het is tijdens het Pinksterkamp niet toegestaan je mobiele telefoon, tablets, alcoholische drank 

of energiedranken mee te nemen. Hierop zal streng toegezien worden. Ook is het niet 

toegestaan om te roken. Wanneer ouders/verzorgers vinden dat je wel mag roken, zullen zij dit 

moeten melden bij Johan Lemmen. 

 
NA TERUGKOMST: TEKENCONTROLE 
 

Tijdens het kamp zullen er zowel op het kampterrein als in een afgezet stuk bosgebied spelletjes 

gespeeld worden. In bosrijke omgevingen komen helaas ook teken voor. Gedurende het kamp zal 

er door de leiding tekencontrole plaatsvinden bij de kinderen, maar wij adviseren u dit bij 

terugkomst nogmaals thuis te doen bij uw kind(eren). 

 
FOTO’S 
 

Om de thuisblijvers op de hoogte te houden en achteraf nog te kunnen nagenieten, zullen er 

tijdens het kamp foto’s gemaakt worden, welke op social media gezet zullen worden. Mocht u 

niet willen dat uw kind op de foto gezet wordt, kunt u dit doorgeven aan een van de kampleiding.  
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DE KAMPLEIDING 
 

Eveline Bakker 06-30963816 Eric Netten 06-22567105 

Andreas Bikker 06-47464534 Justin Rietveld 06-24175327 

Mark van Eijl 06-46522551 Mariëtte van der Sman 06-50257740 

Job Elshout 06-37341404 Jeffrey van Son 06-39041628 

Rosa Faro 06-30631201 Sharon Verheij 06-11040063 

Simone de Graaf 06-31365269 Debby Verloop 06-46416154 

Johan Lemmen 06-10947038 Alies Vleugel 06-40153484 

Ramon van Meeteren 06-16177966 Steffi van Wijngaarden 06-57586351 

Anne Marie Mosterd 06-48820566 Twan van de Wetering 06-10118315 
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WIE GAAN ER ALLEMAAL MEE? 
 
De meest actuele deelnemerslijst staat op de website www.skcmerwede.nl/pinksterkamp! Op dit 

moment ziet de deelnemerslijst er als volgt uit:  

 

1 Anouk Stuij 21 Kirsten de Bruin 41 Rosanne van Kuijk 

2 Ashley Kleijwegt 22 Lars de Jong 42 Roy de Bruin 

3 Bas Bikker 23 Lars Roskam 43 Sanne Roskam 

4 Bo Struijk 24 Lieke Korporaal 44 Sem de Bruijn 

5 Britt Kleijwegt 25 Lisa van der Wiel 45 Sem van den Haak 

6 Britt Naaktgeboren 26 Luke Kraaijeveld 46 Silvie Lavooij 

7 Demi Struijk 27 Marco Vlot 47 Sofie Kamperman 

8 Denise Stuij 28 Marjolein Honkoop 48 Tes Stigter 

9 Eveline Liefrink 29 Martijn Liefrink 49 Tessa Janmaat 

10 Felicia van Beest 30 Menno Liefrink 50 Tessa van Hemert 

11 Fleur van der Vlies 31 Merel Kraaijeveld 51 Thijn Bot 

12 Gaby Spaans 32 Mike Lemmen 52 Tim Rozendaal 

13 Jasper Liefrink 33 Milan Klop 53 Tim van der Wiel 

14 Jens van Mourik 34 Niek Netten 54 Twan Lemmen 

15 Jeroen Struijk 35 Noah Hagenaars 55 Vienna Vleugel 

16 Jilles Faro 36 Pascale Vleugel 56 Xander Schaddelee 

17 Jimmy Lemmen 37 Quinten Verhaar   

18 Joran van Eijl 38 Rinze van Wijk   

19 Joshua Bento 39 Robert Kwakernaat   

20 Julian van der Duijn Schouten 40 Rosalie Lefèbre   

 

 

 

 

Wij hebben er al erg veel zin in! Tot vrijdag 7 juni!  

http://www.skcmerwede.nl/pinksterkamp

