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Beste leden, ouders/verzorgers, 

Tokkelbanen, klimwand, indianenbrug, sportveld, evenwichtsbalken, pannakooi, 
familieschommel, vogelnestschommel, 4-persoons hoge wip, draaimolen, rekstokken, 
hutten bouwen, kinderboerderij…….etc. etc. etc. 
 
Krijg jij net als wij ook al een enthousiast gevoel als je dit leest? Houd jij van spanning en 
avontuur? Wil jij een weekend los gaan in het bos met vrienden/vriendinnen?  
Dan is het DOS-kamp “Op avontuur in het Land van DOS” iets voor jou! 
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In het weekend van 10 t/m 12 juni 2022 organiseren wij de 5e editie van het DOS-kamp voor 
onze jeugdleden in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Dit lustrum vieren wij op een nieuwe locatie 
(groepsaccommodatie “Land van Kleef”  in Loon op Zand). Aan het begin van de 
vrijdagavond komen alle deelnemers op eigen gelegenheid naar Loon op Zand en op 
zondagmiddag kunnen jullie weer worden opgehaald. 
We slapen op stapelbedden in een volledig ingerichte groepsaccommodatie en het 
programma van het weekend wordt zeer gevarieerd en uitdagend. Al jaren gaat er een vast 
team aan (ervaren) leiding mee.  
Voor de oudere deelnemers (15 t/m 17 jaar) hebben wij een aangepast programma met 
meer uitdaging en zelfstandigheid. 
 
De kosten bedragen € 75,-- pér persoon; dit is all-in dus inclusief eten en drinken. Wil je 
mee? Meld je dan z.s.m. aan (uiterlijk 30 april a.s.) want VOL = VOL! Aanmelden kan via 
https://forms.gle/nPeZp8YwKfN52X936 (plaatsing op volgorde van aanmelding). Het bedrag kan 
(alvast) overgemaakt worden op rekeningnummer NL72RABO 0129 8875 79 ten name van 
DOS Vianen o.v.v. “DOS-kamp en de naam van uw kind(eren)”. Let op! Bij annuleren na 15 
mei 2022 worden de volledige kosten in rekening gebracht! 
 

De “kampgangers” ontvangen medio mei nadere informatie over de vertrektijden, welke 
spullen er meegenomen moeten worden etc. etc. Voor tussentijdse informatie verwijzen wij 
u naar onze besloten facebookpagina https://www.facebook.com/groups/326771636070341 
waarop we de laatste nieuwtjes melden.  
 
Wij zijn er ons van bewust dat in het kampweekend wedstrijden zijn voor een aantal 
turnsters uit onze selectiegroepen. Dit hebben wij niet kunnen voorzien omdat door corona 
de KNGU nieuwe wedstrijddata vastgesteld heeft. Gezien deze uitzonderlijke situatie gaan 
wij hier flexibel mee om en geven die wedstrijdturnsters de mogelijkheid toch een deel van 
het weekend mee te gaan. Zij betalen dan slechts € 37,50. Heb je wedstrijden? Geef dit 
onderaan het aanmeldformulier aan. Wij nemen dan contact met je op. 

Voor vragen kunnen jullie terecht bij één van de bestuursleden of mail naar 
info@dosvianen.nl. 
 
Uiteraard staat de informatie over het kamp ook op www.dosvianen.nl.     
 
Een impressie van het laatste kamp is te zien op onze website 
https://dosvianen.nl/algemeen/fantastisch-dos-kamp-xxl/  

 
Bestuur en kampleiding  
G.V. DOS Vianen 


