
 
 
 
 
 
  
Beste zwemmers en ouders,  
 
Zoals reeds vele jaren, willen wij ook dit jaar weer met Pinksteren met een groot aantal  
wedstrijdzwemmers én ouders van 3 juni t/m 6 juni a.s. een lang weekend gaan kamperen  
in Loon op Zand, in kampeerboerderij de Klokkenweide, in accommodatie Het Klokkenberghuis, 
www.klokkenweide.nl 
 
Om een dergelijk “funkamp” te kunnen organiseren hebben we een groot aantal ouders nodig die 
met hun caravan, tent, vouwwagen of camper meegaan om tijdens deze dagen als gastgezin 
beschikbaar te zijn voor de kinderen. Dit houdt in dat je naast je eigen kinderen, ook één of 
meerdere kinderen waarvan de ouders niet mee (kunnen) gaan, in de kost neemt. Alle kinderen 
verblijven overdag en ’s nachts in de groepsaccommodatie. Er blijft voldoende rust/vakantie over 
voor de ouders die meegaan. De kamporganisatie regelt nl. zelf de dag/avond/nacht 
programma’s, evt. met behulp van ouders. Eigen kinderen van ouders die meegaan maar die 
geen lid zijn van de zwemvereniging, mogen ook mee op kamp en overnachten bij de groep in de 
groepsaccommodatie en doen alles met de groep mee. 
 
Helaas kunnen kinderen jonger dan 12 jaar (geboren 2011 en later) alleen mee als hun 
eigen ouders meegaan met een kampeermiddel zoals een caravan o.d. 
Kinderen ouder dan 12 jaar (geboren 2010 en eerder) mogen alleen mee, zonder eigen 
ouders, maar wel zo gezellig als deze wel meegaan natuurlijk.  
Voor deze scheiding in leeftijd is bewust gekozen om te voorkomen dat gastouders naast hun 
eigen kinderen ook nog de verantwoordelijkheid over zeer jonge kinderen moeten dragen met 
alle gevolgen van dien (heimwee etc. ) 
Wij hopen dat er veel ouders en kinderen meegaan. Het is altijd een heel gezellig kamp.  
Kom het ook eens ontdekken en of bekijk eens het fotoboek dat er van eerdere kampen gemaakt 
is!!  
 
Kosten 
De kosten per kind bedragen € 60,-- 
 
Daarbij komt nog €  20,--  voor de kinderen, te betalen aan het gastgezin waar ze in de kost 
zitten als tegemoetkoming in de kosten voor eten en drinken. 
 
Over de overnachtingsprijzen voor de kamperende ouders bedragen  per nacht voor een plekje 
voor het kampeermiddel met 2 personen, incl. toeristenbelasting wordt momenteel nog 
onderhandeld. 
 
Als u als ouders het gezellig en leuk vinden om met uw caravan o.d. mee te gaan naar  
Loon op Zand, kunt u dit kenbaar maken door bijgevoegde strook in te vullen en zo spoedig 
mogelijk maar uiterlijk  9 mei  a.s. sturen naar:  
Inge Teijken  tel: 06-43011196     inge.teijken@zpvnuenen.nl 
Susan  Teijken tel:  06-23318871  susan.teijken@zpvnuenen.nl 
Hans Goossens tel :  06-29087747 hans.goossens@zpvnuenen.nl 
                            
of geef het af in het zwembad bij een van deze personen 
 
Zo snel mogelijk hierna zullen wij iedereen berichten over het verdere verloop. 
Mocht er iets niet duidelijk zijn dan kunt u altijd bellen of mailen voor informatie   
 
Met vriendelijke groeten 
 
Namens de Technische Commissie van de wedstrijdgroep van Z&PV Nuenen 
Inge Teijken     Susan Teijken       Hans Goosssens 
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ZWEM-POLO VERENIGING 
 

 
Inleveren van de aanmelding uiterlijk  9 mei   bij Inge Teijken   Susan Teijken    Hans Goossens 
 
 

 
 
Familie (gastgezin)   …………………….  gaat mee naar Loon op Zand van 3-6 t/m 6-6 2022 
 
Gaat mee met Caravan / Camper / Tent / Vouwwagen 
 
Hieronder vul ik de namen in van mijn gezinsleden die meegaan. 
 
a: Met ons rijden mee                                                    b: Bij ons eten mee 
 
1. ……………………                                                    1.  …………………. 
2. ……………………                                                    2.  …………………. 
3. ……………………                                                    3.  …………………. 
4. ……………………                                                    4.  …………………. 
5. ……………………                                                    5.  …………………. 
 
 
 
 
C: Wij hebben nog plaats over voor: 
 
1. Vervoer:   …………….                  2. In de kost ……………..        (aantal vermelden a.u.b.) 
 
 
 

 
 

 
Voor zwemmers die mee willen naar Loon op Zand en die in een 
gastgezin op genomen willen worden: 
 
Naam: …………………………………..wil graag mee naar Loon op Zand 
 
1. Ik rijd mee met ………………..        2. Ik eet bij …………………… 
 
 
Indien je nog niet weet met wie je mee rijdt of bij wie je eet, vul dan een 
? in. 
 
a.u.b. bij inschrijving  € 25 aanbetalen per kind 


