
Uitnodiging Pinksterkamp 2022 
 
Hebben jullie na twee jaar afwezigheid ook weer zo’n zin in het Pinksterkamp van Tiel’72? 
Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Dit jaar is het van zaterdag 4 juni tot en met maandag 
6 juni weer tijd voor het allerleukste en gezelligste weekend van het jaar, op onze vertrouwde 
locatie in Waalre. We hebben heel wat in te halen na twee jaar afwezigheid, dus de leiding is 
alweer volop bezig om er weer een onvergetelijk weekend van te maken!  
 
Dit jaar is het ook nog eens anders dan anders, want vanwege het 50-jarige jubileum van 
Tiel’72 wordt het Pinksterkamp groter dan ooit! Een mijlpaal als het 50-jarig bestaan van 
onze vereniging moet natuurlijk groots en met z’n allen gevierd worden. Daarom gaan we dit 
jaar voor het eerst met z’n allen op kamp, dus het grote kamp en het KEF-kamp samen!  
 
Hoe gaat dat er dan uit zien?  
De Kangoeroes, E-jeugd en F-jeugd zullen één nachtje op Pinksterkamp gaan en voor de D 
tot en met A-jeugd plakken we daar nog een nachtje aan vast. We vertrekken gezamenlijk op 
zaterdag 4 juni naar Waalre en verblijven op dezelfde locatie, alleen gaat de KEF-jeugd op 
zondag 5 juni weer richting Tiel. Voor de D tot en met de A-jeugd duurt het weekend tot en 
met maandag 6 juni. Het KEF-kamp en het grote kamp hebben ieder hun eigen 
kampcommissie, activiteiten en slaapruimte in het gebouw. Het vertrek en het eten van de 
maaltijden zal gezamenlijk plaatsvinden, maar verder hebben beide groepen hun eigen 
programma.  
 
Informatieavond 
Heb je vragen over de invulling van het Pinksterweekend, de organisatie of andere 
prangende vragen? Je bent van harte welkom op de inloopavond op dinsdagavond 19 april, 
vanaf 19.45 uur in de kantine op ons sportveld.  
 
COVID-19 
Op dit moment kunnen we gelukkig alle activiteiten weer oppakken ondanks COVID-19. Er 
gelden nu geen coronamaatregelen meer, maar mocht dat in de nabije toekomst veranderen 
zullen wij jullie hier uiteraard tijdig over informeren. Wij volgen de maatregelen nauwlettend.  
 
Aanmelden 
Ben jij al helemaal enthousiast geworden en wil jij sowieso mee op Pinksterkamp? Schrijf je 
dan uiterlijk vóór zaterdag 23 april in door een e-mail te sturen naar kamp@tiel72.nl met de 
gevraagde gegevens. Geef in de e-mail aan of je mee gaat met het grote kamp of met het 
KEF-kamp. Trommel vooral al je teamgenoten op om mee te gaan, want hoe meer zielen 
hoe meer vreugd!  
 
Betaalgegevens 
Deelname aan het grote kamp kost €47,50 per persoon. Voor het KEF-kamp bedraagt dit 
€27,50 per persoon. Wij vragen dit bedrag vóór 30 april aan ons over te maken op 
rekeningnummer NL93RABO0132399210 t.n.v. K.V. Tiel’72 – Kampcommissie. Zet in de 
omschrijving de naam van de deelnemer en het team waar hij/zij in speelt.   
 
Foto’s en video’s 
Als kampleiding zullen wij ook dit jaar weer foto’s maken en gaan vloggen, zodat het 
thuisfront het Pinksterkamp ook een beetje meekrijgt en om te laten zien dat het 
Pinksterkamp heel erg leuk is! Wil je liever niet op de foto of op de video’s? Geef het dan 
even door via kamp@tiel72.nl. Wanneer we geen bezwaar krijgen, gaan we ervan uit dat alle 
deelnemers het goed vinden dat we foto’s en filmpjes maken en deze op onze website, 
sociale media (Facebook en Instagram) en YouTube delen.  
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Ook voor overige vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar kamp@tiel72.nl, 
of een van de leden van de kampcommissie aanspreken.  
 
Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in en hopen dat de aanmeldingen binnen 
zullen stromen!  
 
De kampcommissie grote kamp:  
Luc, Jennifer, Arne, Patrick, Linsey, Niels, Mathijs, Vincent, Tim, Romanja, Stanly, Damian 
en Femke 
 
De kampcommissie van het KEF-kamp:  
Kalijn, Iris, Sara, Marjolein, Margot, Miriam en Jarno   
 

 

Hoe meld je je aan?  
 
Ben jij ook zo enthousiast geworden om mee te gaan met het leukste weekend van het jaar? 
Mooi! Dit is wat je moet doen.  
 
Stuur een e-mail naar kamp@tiel72.nl met daarin de volgende gegevens:  

• KEF-kamp of grote kamp; 

• Je naam;  

• Je team:  

• Het e-mailadres waar je goed op te bereiken bent;  

• E-mailadres van ouder(s)/verzorger(s);  

• 06-nummer van ouder(s)/verzorger(s) tijdens het kamp;  

• Of je ouders kunnen rijden*: heen / terug / heen en terug / niet; 

• Als je ouders kunnen rijden, laat even weten hoeveel plekken er zijn.  
 
Let op: aanmelden moet vóór zaterdag 23 april, dus zorg dat je er op tijd bij bent! 
* de kampcommissie neemt nog contact op met verdere informatie over het vervoer. 
Vriendelijk verzoek om het doorgegeven aantal plekken voor andere deelnemers ook echt 
vrij te houden.  
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