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Voorwoord  

 

Beste eerstejaarsstudenten van De Nieuwste Pabo, 

Op woensdag 30 augustus gaan jullie op introductiekamp. Wij willen jullie via deze kampgids 

inlichten over o.a. de locatie, de bagage, het programma en alle andere belangrijke zaken die met het 

kamp te maken hebben.  

 

Natuurlijk zullen er nog vragen zijn voor en/of tijdens het kamp. Vóór het kamp kun je al je vragen 

stellen op onze persoonlijke facebookpagina van het kamp of even een mailtje sturen: 

 https://www.facebook.com/introductiekampdenieuwstepabo 

 kampcommissie@outlook.com  

 

Heb je nog vragen tijdens het kamp? Schaam je niet en stap op ons af, wij helpen je graag!  

Like ook de facebookpagina van het kamp. Hier zullen we informatie en foto' s van het 

introductiekamp plaatsen! 

Wij als kampcrew gaan ervoor zorgen dat jullie drie onvergetelijke dagen gaan meemaken. We hopen 

dat jullie er net zoveel van zullen genieten als wij!  

 

Tot op het kamp, 

De kampcrew van De Nieuwste Pabo 

De kampcrew 

 

Om jullie kamp zo goed mogelijk te kunnen organiseren is er een kampcrew. Dit is een groep 

enthousiaste studenten die jullie een onvergetelijk kamp willen bezorgen. Deze studenten komen uit 

het 2e, 3de en 4de leerjaar van de Nieuwste Pabo. Deze kampcrew is tevens jullie aanspreekpunt op 

het kamp. Mocht je vragen hebben, dan beantwoorden wij ze maar al te graag. We zijn te herkennen 

aan de polo’s die wij gedurende het kamp dragen met onze naam en ‘kampcrew’ als opdruk. 

De kampcrew van 2017 bestaat uit de volgende leden: 

Ginnie, Britt, Stella, Rachelle, Jolien, Inge, Milou, Femke, Lotte, Ruben, Mick, Tim, Noah, Casper en 

Lotte 
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De kamplocatie 

 

Het introductiekamp van 2017 zal plaatsvinden op het Zinkviooltje in Epen. Hier kunnen wij alle 

studenten onderbrengen in één gezellige accommodatie met meerdere gebouwen en slaapzalen. 

Deze slaapzalen variëren van 4 personen tot 14 personen per kamer.   

Kijk voor foto’s al eens op de facebookpagina!  

 

Zinkviooltje 

Plaatweg 10 

6285 NK Epen 

 

 

 

De bagagelijst 

 Lunchpakket voor woensdag 

 Slaapzak, kussen, kussensloop en hoeslaken 

 Naast je normale kleding: 
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o Goede wandelschoenen!! 

o Sportkleding (je kunt nat worden) 

o Regenpak/jas 

o Kleding feestavond!! THEMA: GRIEZELS 

 Genoeg zakgeld (geen pinautomaat aanwezig + zorg ook voor wat kleingeld en géén 
briefjes van 50 euro) 

 OV-kaart (met voldoende saldo) of voldoende geld om met de trein/bus te kunnen reizen. 

 Identiteitskaart/paspoort  

 Toiletartikelen (denk ook aan zonnebrandcrème) 

 Douchehanddoek 

 Zaklamp 

 Schrijfpapier/blok + pen  

 Vuilniszak en buitendeken (filmavond) 

 Een theedoek  

 Wc-rol 

 Tip: zorg voor tijdens de heenreis voor een makkelijk tas waar alleen de noodzakelijke 
spullen inzitten (dus ook je pen!) die je tijdens de heenreis nodig hebt. 

Reglement 

 

Tijdens het kamp is er een programma. Iedereen neemt deel aan dit programma. Mocht je wegens 

lichamelijke klachten niet mee kunnen doen, laat ons dit dan tijdig weten. 

 

Gedurende het programma is er in principe niemand in de slaapzalen. Neem alle spullen die je nodig 

hebt mee. Mochten er redenen zijn dat je op de slaapzaal moet geef dit dan aan bij de kampcrew. 

 

Gedurende het hele kamp, verlaat niemand de kamplocatie. Mocht er iets voorvallen, vraag dan 

toestemming aan de leiding om de kamplocatie te verlaten. 

 

Gooi je eigen afval weg voor de daarvoor bestemde afvalbakken. Samen houden we het schoon! 

 

Het is verboden te roken in het gebouw.  

 

Er mogen geen alcoholische dranken meegenomen worden naar het kamp. Indien de leiding toch 

drank aantreft heeft deze het recht de drank in beslag te nemen! Consequenties worden door de 

leiding bepaald.  

Wij zorgen zelf voor frisdrank, wijn, bier en cocktails die jullie voor een, klein aangepast prijsje, 

kunnen kopen. 
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Kampprogramma 

 

 Van Tot Activiteit 

Woensdag 30 augustus 

 08.30 09.00 Inloop op Fontys Sittard  

09:00 09.30 Introductie in collegezaal 

09.30 10.30 Cluedospel 

10.30 17.00 Vertrek naar de kamplocatie  

17.30 18.00 Gezamenlijke opening 

18:00 19:00 Eten 

20:00 22:00 Mini-Joelfeest 

22:30 … Filmavond + kampvuur 

 

 

Donderdag 31 augustus 

8:00 8:30 Ochtendgymnastiek 

8:30 10:00 Ontbijten 

10:00 12:00 Ochtendactiviteit (sport & spel) 

12:00 13:00 Pauze 

13:00  14:00 Lunch 

13:30 16:00 Workshop docenten 

16:00 17:30 Voorbereiding presentatie 

17:30 20.00 Avondeten 

20.00 22.00 Presentaties 

22.00 … Het Haunted House Party 

Vrijdag 1 september 

08:00 08.30 Ochtendgymnastiek  

08.30 09.30 Ontbijt 

9.30 11:00 Slaapzalen opruimen en 

accommodatie poetsen 
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Natuurlijk proberen wij als 

organisatie dit programma en de tijden zoveel mogelijk na te leven. Toch kan het voorkomen dat wij 

genoodzaakt zijn ons programma wegens (weer)omstandigheden aan te passen. 

Hier zullen we jullie als groep tijdig van op de hoogte stellen om eventuele onduidelijkheden te 

voorkomen. 

Diversen 

Eigen vervoer 

Zorg voor eigen vervoer naar Fontys Sittard op woensdagmorgen. Op vrijdagmiddag rond 13.00 uur 

komen jullie weer aan op Fontys. Zorg ook dan dat je vervoer naar huis hebt. Mocht je in de buurt 

van de kamplocatie (Epen) wonen, dan mag je ook op eigengelegenheid rond 12.00 uur terug naar 

huis gaan. Hier kun je je voor inschrijven op de maandag van de introductieweek.  

 

De bagage 

Je bagage kun je inpakken in een reistas, sporttas of koffer. Je neemt je bagage op woensdagmorgen 

mee naar Fontys Sittard. Op Fontys meld jij je bij ons in de hal. Wij zullen je verder vertellen wat je 

met je bagage moet doen. Label je bagage voor de zekerheid met je naam. Zo ben je er zeker van dat 

niemand zich vergist. Belangrijk: 1 tas of koffer per student. Je mag wel nog een aparte slaapzak bij je 

koffer voegen. 

 

Waardevolle spullen 

Tijdens het kamp ben je zelf verantwoordelijk voor je waardevolle spullen. Jullie verblijven in 

slaapzalen met stapelbedden. De slaapzalen kunnen niet worden afgesloten. 

 

Legitimatie 

Wij willen jullie erop attenderen dat je tijdens het kamp of onderweg je verplicht bent om je te allen 

tijde te kunnen legitimeren. Neem dus je identiteitsbewijs of paspoort mee. Dit is ook van belang in 

verband met het verkrijgen van alcohol. Zorg ervoor dat je je identiteitsbewijs of paspoort 

woensdagmorgen bij de hand hebt. Dan ontvang je namelijk een 18+ bandje. Wij zijn 

verantwoordelijk voor jullie en mogen geen drank schenken aan studenten onder de 18 jaar.  

 

Vegetarisch 

Als je vegetarisch bent moet je dit d.m.v. een e-mail aangeven. Wij kunnen er dan voor zorgen dat er 

alternatieve voedingswaren aanwezig zijn. Stuur je email naar: kampcommissie@outlook.com. Dit 

kan ook tijdens de informatiebijeenkomst op de maandag.  

 

Medicijnen/Allergieën 

11:00 12:00 Evaluatie kamp  

12:00 … Vertrek bussen 

mailto:kampcommissie@outlook.com
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Gebruik je medicijnen of heb je een allergie? Zorg er dan voor dat je de daarvoor bestemde 

medicijnen en middelen in voldoende hoeveelheid meeneemt naar de kamplocatie. Het kan zijn dat 

een ziekte of handicap je mogelijkheden op het kamp beperkt. Geef ook dit door aan de kampcrew, 

dan houden wij er rekening mee. 

Mail dit dan naar onderstaand mailadres: kampcommissie@outlook.com  

De feestavond – thema Griezels 

Onze feestavond (donderdagavond) staat dit jaar in teken van het thema van de Kinderboekenweek 

2017: Griezels. 

 

Op de feestavond vragen wij van jullie om creatief te zijn en ons te laten zien wat er in jullie bolletjes 

allemaal afspeelt.  

 

Laat het ons zien d.m.v. een spectaculaire outfit en misschien word jij wel gekroond tot onze grote 

winnaar/winnares! Mocht je het nou niet doen voor de eeuwige glorie dan zijn er nog altijd toffe 

prijzen te winnen! 

 

 

mailto:kampcommissie@outlook.com

