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Dorien, Emese, Romy, Lisa, Fenne, Zoë 
Jerom, Jelle, Jorn, Mark, Pascal, Levi en Finn 

wensen alle kampgangers een fantastisch, lachen gieren brullen, supertof 
geweldig, spannend, vredig, grappig, liefdevol, kick-ass en vrolijk kamp! 

“ONE OF THE BETTER THINGS OF LIFE” 

17 juli t/m 24 juli 2021 te Bladel 

KV de Vinken Proudly Presents 

Vinkenkamp 2021 
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Kampeerders, ouders & chauffeurs OPGELET! 
 
 
Nog heel eventjes en dan gaan we gezellig met zijn alle naar de blokhut te Bladel.  
Onderstaande informatie is erg belangrijk, dus zorg dat je alles goed doorleest en NIETS vergeet. 
 
Kampgangers 
 
Met het kamp gaan mee: 
 
22 kampkinderen (kk): 15m en 7j 
 
Tom Vis, Robin Troost, Mark de Rooij, Bud van der Vliet, Jarne van den Wijngaard, Mike Verlaan en 
Jeroen de Rooij 
 
Iris den Boer, Jiska Kroon, Julia Vis, Ditte Claassen, Bente Claassen, Ellen de Rooij, Nikkie Verlaan, Emily 
Alden, Sofie Kortz, Indy Visser, Meru van Langen, Ilse Vis, Kate Baartmans, Jasmijn Tabor en Lotte Kortz 
 
13 lieve leiding (ll): 6d en 7h 
Dorien Verbruggen, Emese Kroon, Romy Bras, Lisa van Diemen, Fenne Claassen en Zoë van Dasler 
 
Jelle Mul, Jorn Claassen, Pascal Hoogeboom, Jerom Stokhof, Mark de Haan, Levi Kroon en Finn Kroon 
 
Het kampeeradres is 
 
Scouting Bladel  
Egyptischedijk 14 
5531 NE, Bladel.  
 
 
Belangrijke telefoonnummers 
 
Jelle Mul   tel: 06-36592208 (hoofdleiding) 
Emese Kroon:  tel: 06-39108716 (alleen in geval van nood) 
 
Tot het kamp kunt u met uw vragen ook altijd terecht bij  
Jelle Mul (muljelle@gmail.com). 
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Heenreis 17 juli 2021 
 
De kinderen vertrekken op zaterdag 20 juli om 13.00 uur vanaf de kantine, zorg dat je om 12:40 
aanwezig bent om je bagage in te laden in de vrachtwagen  
 
Namens de kampstaf zijn één of twee vertegenwoordigers aanwezig.  
 
Fam. en Boer 
Fam. de Rooij 
Fam. Kroon 
Fam. Claassen 
Fam. Baartmans 
 
Terugreis 24 juli 2021 
 
Om de leiding na een week (op 24 juli) te bevrijden van de aspiranten en junioren zijn de volgende 
chauffeurs bereid gevonden (gezamenlijk vertrek vanaf de kantine om 09.20 uur): 
 
Fam van der Vliet 
Fam Verlaan 
Fam Visser 
Fam van Langen 
Fam Vis 
Fam Kortz 
 
Betalingen 
 
Het kampgeld is dit jaar vastgesteld op € 140,- 
Dit graag zo spoedig mogelijk overmaken naar 
 
 
IBAN    NL93 INGB 0001 8517 25 
Ten name van:  KV de Vinken 
OVV:   Kampgeld 2021 (naam kind(eren)) 
 
 
Wij verwachten jullie voldoende geïnformeerd te hebben. 
Zijn er toch nog vragen over de betaling? Dan kunt u contact opnemen met Jelle Mul (muljelle@gmail.com).  
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Bagage 
 
Wat iedereen mee moet nemen: 
- Fiets (dezelfde die gekeurd is) 
- Je mobiele telefoon + oplader 
- Slaapzak, luchtbed, kussen en hoeslaken (pomp!) 
- Zwemkleding + badhanddoek + zonnebrand 
- Supersoaker (wel erg leuk voor waterspelletjes) 
- Oude, donkere kleding voor bos-/nachtspelen 
- Oude schoenen ook voor bos-/nachtspelen 
- Nog oudere kleding en schoenen voor modderspelen (die na afloop weggegooid mogen worden) 
- Moddersloot handdoek (deze is voor na de modderspelen) 
- Moddersloot trui (deze is voor de modderspelen om warm te blijven) 
- Regenkleding  
- Nette kleding/bont avond kleding 
- Genoeg overige kleding (voor zowel warme als koud weer) 
- Setje sportkleding 
- Toiletartikelen (borstel/tandenborstel/zeep/scheerapparaat/geurtje/..) 
- Muggenspul en indien je gevoelig bent voor blaren: blarenspul 
- Handdoeken en washandjes 
- Meerdere paren schoenen (waar je goed op kan wandelen) 
- Extra sokken en ondergoed 
- Zaklamp (incl. batterijen) 
- Bij afwijkend fietsventiel: fietsventiel 
- Rugtas 
- 1 theedoek + 1 vaatdoek (merken) 
- 1 x broodbeleg (wat je zelf lekker vindt) 
 
 
Wat iedereen zeker mee moet nemen: 
- Kopie verzekeringspasje (inleveren op de eerste kampdag) 
- Kopie paspoort/identiteitskaart  (inleveren op eerste kampdag) 
- Minimaal één (bord)spelletje! 
- Geel of oranje veiligheidshesje (fluoriserend)  
- Mondkapjes 
- Heb jij toevallig nog corona zelftesten thuis liggen? Dan zijn deze ook van harte welkom 
 
Verder is iedereen verplicht een uitstekend humeur mee te nemen. 
 
 
Waar en wanneer bagage inleveren 
 
Zaterdag 17 juli om 12:40 uur bij de kantine (fiets en bagage). 
Namens de kampstaf zal een vertegenwoordiger aanwezig zijn. 
 
 
Waar en wanneer bagage ophalen 
 
Zaterdag 24 juli rond 13:00 uur bij de kantine. De kampgangers zullen dan inmiddels eveneens in 
Vinkeveen gearriveerd zijn.  
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Opmerkingen 
 
- Het meenemen van een mobiele telefoon is wel toegestaan, sterker nog deze zal je nodig hebben 

bij bepaalde kampspellen. Aan het begin van de week zal gevraagd worden om je telefoon bij de 
leiding in te leveren, deze zullen hem gelabeld en veilig bewaren. 

- Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee, je bent er zelf verantwoordelijk voor! 
 
 
 
Goede reis! 
 
 
 
 

Iedereen een goed kamp toegewenst!! 
 
Groetjes, 
De Kampstaf 
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