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Voorwoord 
 
Beste jeugdleden en ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Nog even wachten en dan is het zover, het Pinksterkamp! Van vrijdag 3 juni 
t/m zondag 5 juni 2022 zijn we 3 dagen op pad. We gaan naar Otterlo! Een 
locatie waar KV Purmer nog nooit eerder is geweest dus helemaal open staat 
voor nieuwe herinneringen. Voor verdere informatie over de locatie verwijs ik 
jullie door naar de website, https://www.hetmussennest-otterlo.nl/.  
 
Tijdens dit jeugdkamp gaan er 34 kinderen en 8 leiders(sters) mee. We 
overnachten in 4 grote legertenten. Voor de activiteiten zullen de kinderen 
worden verdeeld over teams, met elk hun eigen teamleider. Alle leiders zijn 
voornamelijk afkomstig uit de begeleiding van onze jeugd of zijn hier (in)direct 
bij betrokken. Alle leiders(sters) hebben hun eigen takenpakket en 
verantwoordelijkheden. Een keukenploeg, een activiteitenploeg etc.  
 
Een hele organisatie en heel veel voorbereidingstijd. Vandaar ook van tevoren 
dit jeugdkampboekje vol met informatie, praktische tips en 
wetenswaardigheden. Hierbij het verzoek om dit boekje van tevoren goed door 
te lezen en mogelijke instructies op te volgen. 
 
Het Pinksterkamp heeft dit jaar een thema,  
 
“Purmer goes CARNAVAL”.  
 
Vanuit dit thema gaan wij een gevarieerd programma aanbieden voor jong en 
oud, jongen of meisje. Verzoek aan iedereen is om in carnaval stijl gekleed te 
komen. (mag uiteraard ook een klein accessoires zijn, leef je uit, doe waar jij 
je goed bij voelt!) 

 
Wij kunnen niet wachten om te vertrekken! Heb je nog vragen of opmerkingen 
laat het ons weten. 
 
Namens de Pinksterkamp organisatie: 
Allemaal heel veel plezier toegewenst 
 

 
 

 



 

 

THEMA: Carnaval 
 
 

                                              CARNALVAL!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Thuisblijvers 
 

Voor de achterblijvers staan hieronder alle gegevens van Groepsverblijf “Het 
Mussennest” en de mobiele telefoonnummers van de leiding. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Aanwezige telefoonnummers kampleiding : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(alleen voor noodgevallen, dag en nacht bereikbaar) 
 
Wij houden iedereen op de hoogte met foto’s door deze te delen op whatsapp 
via een individuele verzendlijst. 
Deze foto’s zullen niet door ons als leiding worden gedeeld op Social Media.  
Wij vragen ook aan iedereen om foto’s waar kinderen op staan die niet tot uw 
eigen gezin behoren, NIET te plaatsen op Social Media, dan wel te 
verspreiden.  

Robin 0628600979 
Dennis 0651553900 
Dave 0618996105 
Patrick 0614372408 
Tom 0652373584 
Renske 0630092400 
Marianne 0646095718 
Irene 0641814734 



 

 

Paklijst 
 

Neem een grote sporttas of weekendtas mee, liever geen koffer.  
Tassen passen makkelijker onderin de bus.  
 

 EEN WIT SHIRT!!  
Dit shirt moet kunnen worden beklad/versierd etc. nodig voor een 
activiteit dus. 

 Voldoende “oudere kleding” voor 3 dagen kamp.  
Let op de verwachte weersomstandigheden! 

 Sportkleding/ trainingspak  
 Sokken  
 Zwemkleding (We gaan NIET zwemmen, met mooi weer kan het lekker 

zijn om met water te spelen op het veld) 
 Ondergoed, zeker 4 sets  
 Sportschoenen/gympen/ slippers  
 Pyjama, het kan in de nachten best koud zijn, we slapen in tenten dus 

een joggingpak voor de zekerheid zou slim zijn! 
 Slaapzak of dekbed  
 Eenpersoons hoeslaken  
 Een kussen met kussensloop 
 Zeker voor de kleintjes: “een knuffel of doekje”  
  

Doe je hoeslaken, slaapzak / dekbed, kussen en pyjama boven in je tas. Als 
we dan de bedden op gaan maken hoef je je tas niet helemaal overhoop te 
halen. 
 

 Badslippers (voor het douchen wel zo fijn) 
 Handdoeken, washandjes en ook een strandlaken zou handig kunnen zijn 
 Toiletspullen: tandpasta, tandenborstel, shampoo, zonnebrandcrème, 

anti-muggenspul enz.  
 Zaklantaarn (met extra batterijen)  NIET VERGETEN! 

TIP: het is donker in de tenten, zo een led-fietslampje die je vast kan 
haken aan het bed geeft misschien net wat licht waardoor de kids iets 
kunnen zien  

 Een of twee vuilniszakken voor de vuile was! Doe hier een sticker op of 
label aan met jouw naam.  

 Theedoek  
 
Bij het verzamelen op vrijdag is er in de kantine van Purmer een verzamelpunt 
ingeregeld.  
 

LET OP: ALLE TASSEN, RUGZAKKEN EN SLAAPZAKKEN DUIDELIJK 
VOORZIEN VAN DE NAAM VAN UW KIND!!!! 



 

 

             EHBO tijdens het kamp 
 

Tijdens het kamp wordt de EHBO verzorgd door de leiding. We hebben EHBO 
gekwalificeerde leiding mee. Als je een blessure hebt, misselijk bent, 
muggenbeten of hoofdpijn hebt, medicijnen of een pleister nodig hebt, dan kan 
je bij de leiding terecht. 
 
 

Medicijnen en andere belangrijke 
persoonlijke zaken 

 
Als uw zoon en/of dochter medicijnen gebruikt, allergisch is, wagenziekte of 
snel heimwee heeft, dan is het belangrijk dat wij hier voor aanvang van het 
pinksterkamp over worden geïnformeerd.  
 
Ook als er andere bijzondere zaken zijn die wij als pinksterkampleiding moeten 
weten, geef dit dan svp door.  
 
U kunt deze informatie per e-mail doorgeven aan via purmerkamp@gmail.com. 
Of geef dit door aan Dave, Dennis of Robin. 
 
Tevens is het belangrijk voor de keukenploeg en de boodschappen dat we 
vooraf geïnformeerd worden over eventuele speciale wensen voor wat betreft 
het eten tijdens het pinksterkamp. Onder speciale wensen verstaan wij: 
allergieën, diëten, vegetarisch. 
 
Dit kan ook worden doorgegeven via purmerkamp@gmail.com 
Of geef dit door aan Dave, Dennis of Robin. 
 

 

                        



 

 

                    Kampregels 
 
Om van het Pinksterkamp een groot en gezellig feest te maken, is het 
natuurlijk ook van belang dat iedereen zich aan de onderstaande kampregels 
houdt.  

1. Het kamp is alcoholvrij. Alcoholische dranken mogen NIET door de jeugd 
meegenomen worden. Als er toch drank gevonden wordt, dan wordt dit 
door de leiding ingenomen.  
Ook liever geen energiedrankjes meegeven. 
 

2. Er wordt NIET gerookt tijdens het kamp.  
 

3. Maak geen troep op het kampterrein. Dus alle papiertjes, blikjes, lege 
chipszakjes, bekertjes, enz. in de daarvoor bestemde vuilbakken gooien.  
 

4. Iedereen blijft in de buurt het tentenkamp of op het speelveld. Je mag 
het kampterrein niet zonder leiding verlaten!  
 

5. Niemand komt ongevraagd aan spullen van anderen.  
 

6. Als de fluit klinkt, kom je zo snel mogelijk naar het verzamelpunt. 
 

7. Behalve de leiding zit er niemand aan geluids- en/of lichtinstallaties. 
 

8. Voordat we gaan eten, wassen we onze handen!  
 

9. Tijdens het eten blijven we aan tafel zitten.  
 
De (stapel)bedden in de tenten mogen niet worden verplaatst/ verschoven. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                        Mededelingen & Tips 
 
Buiten de eerder genoemde kampregels, zijn er nog wat huishoudelijke 
mededelingen en tips om het pinksterkamp soepel te laten verlopen.  
 
• Als we in Otterlo aankomen gaan we eerst de slaapplaatsen inrichten. De 
leiding zorgt ervoor dat alle bagage uit de bus bij de tenten komen.  
 
• Neem een grote weekendtas mee i.p.v. een koffer. Tassen passen 
makkelijker in het bagageruim van de bussen.  
 
• Doe je hoeslaken, slaapzak, kussen en pyjama boven in je tas. Als we dan de 
bedden op gaan maken hoef je je tas niet helemaal overhoop te halen.  
 
• Iedereen heeft corveedienst, de leiding zal laten weten wanneer jij aan de 
beurt bent hiervoor.  
 
• Als je de fluit hoort, haast je dan naar het verzamelpunt. Er is dan een 
mededeling of er start een nieuwe activiteit.  
 
• Er is een mogelijkheid om je waardevolle spullen veilig op te bergen. Voor 
verdere informatie kan je je melden bij de leiding. Echter de veiligste manier is 
om je waardevolle spullen thuis te laten! 
  
 
Tijdens het kamp zijn we in een bosrijke omgeving. Het is dus zeer 
belangrijk om bij thuiskomst de kinderen te controleren op teken! 
Uiteraard zal de leiding hier tijdens het kamp ook alert op zijn 

 
 

Mobiele telefoons 
 
Het meenemen van mobiele telefoons raden wij ten zeerste af. Het toestel kan 
kwijt raken of kapot gaan. Voor noodgevallen zijn wij altijd te bereiken op de 
mobiele telefoonnummers die vermeld staan in het kampboekje. Als er door de 
kinderen toch een mobieltje wordt meegenomen, is dit geheel op eigen risico. 
Goed om te weten is dat er GEEN Wifi aanwezig is op de locatie.  Schade of 
verlies kan niet worden gereclameerd bij de leiding. Ook is het niet de 
bedoeling dat er elektronische spelletjes worden meegenomen (iPod, PSP, 
iPad, enz.)  
 
Vanuit de leiding zijn er voldoende mobiele telefoons beschikbaar. 
Kinderen krijgen de gelegenheid om met het thuisfront te bellen / 
FaceTimen als ze dat willen! 



 

 

Planning 
 

 
Dag van vertrek: 

Vrijdag 03 juni 2022 
15:00uur aanwezig bij de kantine van 

KV Purmer 
 

En alles hier tussenin… 
zal een verassing zijn en hoort u vast 
in geuren en kleuren bij terugkomst! 

 
 

Terugkomst in Purmerend: 
Zondag 05 juni 16:30/17:00uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Leiding, Wie zijn wij?! 
 
Robin:  
De meeste van jullie kennen mij al.  
Naast al een paar jaar trainer van de F1 ben ik ook de moeder van Reilly en 
Quinty! Al bijna 30 jaar lid van KV Purmer als spelend lid, en nu ook actief in 
de jeugdcommissie. Ik heb zelf als kind geweldige pinksterkampen mogen 
meemaken! Nu kijk ik er naar uit om alle jeugd dit weekend net zo’n 
onvergetelijk weekend te geven als ik altijd heb beleefd! Vragen, zorgen of 
even nieuwsgierig? Bel en/of app mij even   
 
Dennis: 
Ik ben de vader van Quinty en Reilly en als trainer actief bij KV Purmer. De E1 
heb ik onder mijn hoede. Binnen de jeugdcommissie houd ik mij bezig met het 
technische gedeelte. Hierdoor ken ik bijna alle kinderen van onze jeugd wel. 
Pinksterkamp gaat een feestje worden, na een succesvol jaar binnen onze 
jeugd, mooie teams en gezelligheid hebben we alle ingrediënten bij ons voor 
een super kamp! 
 
Dave: 
Als vader van Timo en trainer/coach van de D1 ben ik bij een aantal van jullie 
wel bekend. Binnen de jeugdcommissie ben ik actief als het gaat om 
Ledensupport en werving.  
Een nieuw Pinksterkamp opzetten voor de jeugd leek ons een goed idee en een 
mooie toevoeging aan een goed, sportief en gezellig seizoen. Ik kijk er naar 
uit! Vragen? Schiet mij even aan of bel/mail/ app gerust. 
 
Tom:  
Al 30 jaar loop ik rond bij deze vereniging. Sinds dit jaar ben ik trainer van de 
huidige E3, waarin dochter Lieke speelt. Zoon Sem begint inmiddels ook de 
ballen in de korf te gooien bij de F1. Als kind ging ik zelf ook altijd op 
Pinksterkamp. Een tijd om nooit te vergeten, met mooie herinneringen. Op 
latere leeftijd ben ik voor de ‘oudere jeugd’ (lees: twintigers) zelf de kampen 
gaan organiseren, met altijd leuke thema’s en activiteiten. Dit jaar gaan we er 
een echt Carnavals-feest van maken, zodat ook deze jeugd onvergetelijke 
herinneringen gaat maken! 
  
Renske: 
Een aantal van jullie kennen mij al een paar jaar. Ik ben de moeder van Finn 
en echtgenoot van Jeroen die de E3 traint en help graag binnen het team waar 
nodig als de coaches hulp nodig hebben. Ik ben mee gevraagd als begeleiding 
voor het kamp. En aangezien ik graag van avontuur hou en goed met kinderen 
kan omgaan, verwacht ik dat dit een geslaagd weekend gaat worden. 



 

 

Irene: 
Ik ben de moeder van Bram en Mees. Sinds een paar jaar betrokken bij de 
club. Eerst als een helpend handje bij activiteiten en later als trainer/coach. Dit 
jaar als hulpcoachtrainer van de D. Ik kijk positief terug op mijn 
jeugdsportkampen. Ik hoop dat we er met elkaar een kamp om nooit te 
vergeten van maken. 
 
 
Marianne:  
Ik ben Marianne en de moeder van Bobbi. Bobbi speelt sinds de F-jes bij KV 
Purmer. Bobbi zit inmiddels in de D1. Samen met Dave ne Irene coach en train 
ik de D1. Zelf ben ik oorspronkelijk een handbalster en een voetbalfanaat. 
Echter heeft korfbal ook mijn hart gestolen. De sfeer in de jeugd vind ik enorm 
fijn en ik geniet elke training en wedstrijd opnieuw. Ik kijk er naar uit om met 
de jeugd en de leiding het dak op zijn kop te zetten tijdens het Pinksterkamp! 
 
Patrick: 
Hoi! Ik ben de vader van Sophie uit de F1. 28 jaar geleden ben ik zelf ook 
begonnen bij de KV Purmer als F Pupil. Na een korte afwezigheid ben ik nu 
weer verbonden aan de club waar ik fijne herinneringen aan heb.  
Pinksterkamp was altijd het hoogte punt van het jaar! Ik vind het dan ook erg 
leuk om er samen met de andere leiding een top kamp van te maken! Tom en 
ik zullen er onder andere voor zorgen dat er super leuke activiteiten zijn 
tijdens het kamp! 
Heb je vragen of ideeën? Schiet mij gerust even aan! 
  

 


