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Beste leden, ouders/verzorgers, 

Wat leuk dat uw kind mee gaat op kamp. Inmiddels is de inschrijvingstermijn voorbij en gaan 
we met maar liefst 61 (!) jeugdleden naar groepsaccommodatie “Land van Kleef”  in Loon 
op Zand. Wij hebben er al zin in en hopen dat uw kind ook al aan het aftellen is! 
 
Als leiding zullen mee gaan: 
Jeff van Snippenberg (algehele coördinatie)   Les van der Wal 
Hendri Oost-Vos (coördinatie/communicatie)  Sanne Oost 
Paul Stromeier (algemene leiding)    Monique Huiveneers 
Ramon Oost (fotografie/film)    Jolijn van Vliet 
Alexandra Landman (keuken)    Loïs Verduin 
Ageeth Helwig (keuken)     Tamara Helwig 
 
Voor de dagactiviteiten worden de deelnemers verdeeld in groepen. Deze groepen hebben 
het hele weekend een vaste leiding. 
 
U bent als ouder natuurlijk enorm benieuwd hoe de kinderen het hebben op het kamp. In de 
besloten facebookgroep https://www.facebook.com/groups/326771636070341 zullen wij 
daarom tijdens het weekend berichten en foto’s plaatsen. Van deze groep kunt u lid worden 
d.m.v. een klik op de link. De kampdans verschijnt binnenkort ook in deze facebookgroep 
dus dan kan er thuis alvast goed geoefend worden . 
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Mocht u de kosten van dit kamp, € 75,-- (pér kind) nog niet betaald hebben dan graag dit 
doen voor 1 juni a.s. op rekeningnummer NL72RABO 0129 8875 79 ten name van DOS 
Vianen o.v.v. “DOS-kamp en de naam van uw kind(eren)”.  
Deelnemers die dat weekend wedstrijden hebben betalen € 37,50. 
 
     PROGRAMMA 
 
Vrijdag 10 juni 2022: 
Vanaf 18.45 uur  : Aankomst bij “Land van Kleef”, Land van Kleef 6 te 
      5175 BT  Loon op Zand en toetreding “Het Land van DOS”. 
      Let op! Voor 18.45 uur wordt niemand toegelaten! 
19.15 uur   : Uitzwaaien van de ouders 
 
Zaterdag 11 juni 2022: 
      Een dag met avontuurlijke activiteiten, veel lol en ’s avonds 
      een gezellige disco. 
                Uiteraard mag je leuke discokleren meenemen. 
 
Zondag 12 juni 2022: 
15.00 uur   : Ouders zijn welkom om de kinderen op te halen. 
      Gezamenlijke afsluiting van het kamp met feestelijke- en 
      sportieve activiteiten 
16.15 uur   : Vertrek van het kampterrein 
 
Mee te nemen spullen (naast de standaardspullen als kleding, handdoek, toiletartikelen): 
* Theedoek 
* Zwemkleding én warme kleding 
* Oude schoenen 
* Stevige sportschoenen 
* Makkelijke (oude) kleding wat vies en kapot mag worden 
* Hoeslaken voor om het matras (matras is aanwezig) 
* Kussen 
* Slaapzak 
* “Knuffel” 
* Zaklamp 
* Vuilniszak voor natte/vuile kleding 
* Medicijnen (indien nodig) 
* Kleding voor de disco 
* Snoep mag maar met mate! 
* Zonnebrandcrème 
* Slippers die nat mogen worden 
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Niet meenemen: 
 
* Ipad, telefoons, fototoestel etc. 
* Drinken (is volop aanwezig) 
 
Bij urgente zaken is Jeff van Snippenberg tijdens het kampweekend te bereiken op 
telefoonummer 06-53602919. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u mailen naar info@dosvianen.nl. 

 

Met sportieve groet, 
 
Leiding DOS-kamp 

      

 
 
 


