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Beste Kampganger, 

 

De Pinksterdagen staan bij OKV altijd in het teken van het 

Pinksterkamp. Al vele jaren gaan we op pad met heel veel van onze 

jeugdleden uit de A-B-C en D. Dat het net zo 

een succes gaat worden als vorige jaar of 

misschien wel groter staat als een paal boven 

het korfbalveld. 

 

Degenen die vorig jaar al zijn mee geweest, 

weten in grote lijnen wat er te wachten staat. 

Ook dit jaat zijn er weer heel veel leuke 

onderdelen. Sommige gelijk aan afgelopen 

jaar/jaren en sommige weer nieuw. Eén ding is zeker, het gaat een 

success worden en o, ja, het is een korfbalkamp dus er zal ook nog 

worden getraind. 

 

We gaan met de bus naar Baarn. Bij het kamphuis aangekomen, 

worden alle spullen uit de bus gehaald en zorg je dat er niets 

achterblijft en dat de troep opgeruimd is. Vervolgens wacht je op 

verdere instructies die jullie van ons gaan krijgen. We gaan dit keer 

zeker een paar tassen controleren. 

 

 

OKV Pinksterkamp 

— een feest voor iedereen — 



Als je in het verblijf komt, hangt de indeling per slaapkamer op de 

deur. Ook hangt er een corveelijst……... Nadat je je spullen in de 

kamer hebt gelegd , horen jullie wat er verder op het programma 

staat. Eén ding is zeker, we gaan ons zeer zeker niet vervelen. 

 

Net als vorig jaar zal er ook weer een huiswerkruimte worden 

ingericht. Iedereen die wil of moet kan op gezette tijden gebruik 

maken van deze ruimte om te leren of huiswerk te maken. 

 

Laat je ouders deze informatie  ook lezen. Hierin staat niet alleen 

belangrijke informatie over het weekend, maar ook onze 

contactgegevens. 

 

Dit jaar is er ook weer een thema aan het Pinksterkamp: 

BEROEPEN!! Wat is jouw favoriete beroep ? 

Neem kleding en spullen mee , altijd leuk en gezellig! 

 

Wij hebben er ontzettend veel zin in.  

 

Mocht je ideeën hebben voor dit kamp of voor volgende jaren, 

horen wij dit graag. Wij maken het graag naar jullie en ons zin. 

 

Tot op Kamp, 

Mario, Maya, Joyce, Marc, Angelique, Denise, Kiki en Frank 

Wat is jouw favoriete beroep ?? Neem 

de kleding van dit beroep mee, je hebt 

dit misschien tijdens het kamp nodig!! 



• Telefoon mag wel, maar alleen op 

de slaapzaal !!!!!!!!! 

• Geen PSP, DS, laptop, ipod, ipad, 

mp3-4-5 spelers e.d. 

• Waardevolle spullen kun je bij de 

leiding in bewaring geven 

• Opruimen doen we met z’n allen. Er is een corvee schema. 

• Beslist geen alcohol of energy drank meenemen. Aan het eind 

van de dag kun je niet eens meer denken aan drinken  

• We zijn op bezoek, laat geen troep achter en laat alles heel 

• Blijf van de spullen van een ander af! Jij wilt ook niet dat ze 

aan jouw spullen komen 

• Zorg dat ballen, pionnen e.d. niet zoek raken 

• Snoep mee mag, maar probeer te delen met elkaar 

• Slaapzalen zijn er na 01.00 uur alleen om te slapen (dus ook 

geen telefoons e.d.) 

• GEEN koffer meenemen, een sporttas is meer dan genoeg. 

Er is beperkte berg ruimte in de bus 

 

Wat moet je allemaal weten ? 



• ID meenemen 

• Neem ook eventueel ping pong batjes en balletjes mee. Ook 

kaarten en andere spellen kun je meenemen of afgeven 

• Vergeet niet je medicijnen mee te nemen en in te nemen 

• Regenkleding  

• Beroepen-kleding en spullen 

• Kussensloop, onderlaken, slaapzak/dekbed meenemen 

• Graag Slaapzak/dekbed/kussen los van je tas in een zak 

i.v.m. in de bus laden. 

• Sportkleding (2x als het regent) en sportschoenen 

• Goed humeur meenemen, is daar niet te krijgen 

• Er mag geld meegenomen worden. Echter, een zeer klein 

bedrag is voldoende (max € 10) 

• Extra sokken 

• Theedoek (vergeet deze niet) 

• Zwemkleding 

• Handdoeken 

• Schone kleren 

Wat moet je allemaal meenemen ? 

Graag meenemen en bij het KAMP-

HUIS bij de leiding inleveren: 

 1 pak koek, 1 fles frisdrank 



Adres gegevens 
Paasheuvelgroep 

Groepsverblijf De Stulp  

Hilversumsestraatweg 1  

3744 KB Baarn  

Tel. 035 - 541 23 00  

Site https://www.groepsgebouw.nl/

groepsverblijven/baarn  

 

 

Op de hoogte blijven? 
Via Insta “okvpinksterkamp” en Facebook “OKV pinksterkamp” 

 

Voor vragen en noodgevallen 
Frank Egthuijsen  06-13 76 62 28 

Maya de Jong   06-34 38 89 99 

pinksterkamp@okv-korfbal.nl (komt ook binnen) 

CONTACTGEGEVENS 

https://www.groepsgebouw.nl/groepsverblijven/baarn
https://www.groepsgebouw.nl/groepsverblijven/baarn


ONZE SPONSORS : BEDANKT !! 


