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              Pijnacker mei 2022 
 
 
Beste Jeugdkamp deelnemer,                      
 
 
Allereerst willen wij jou als deelnemer aan het Oliveo Jeugdkamp laten 
weten het fijn te vinden dat je je hebt aangemeld om een geweldige 
kampweek met ons mee te maken. 
 
Het Oliveo Jeugdkamp  
Dit jaar is het voor de 76e keer dat de jeugd van Oliveo op zomerkamp 
gaat. We kunnen met enige trots zeggen dat we misschien wel het oudste 
jeugdkamp van Nederland zijn. Waar we ook trots op mogen zijn is dat het 
nog steeds een bruisend en springlevend jeugdkamp is met ook dit jaar 
weer meer dan 110 deelnemers, kinderen en leiders. 
 
De Covid-19 beperkingen 
Al zijn de Corona-regels nagenoeg verdwenen, de kans op besmettingen 
is nog steeds aanwezig, daarom blijven we alert om de kans dat het virus 
ons kamp bederft zoveel mogelijk te beperken. 
 
Op deze wijze willen wij de risico’s op besmetting minimaliseren; 
- Heb je klachten, ga testen….  
- Zoveel mogelijk in onze “bubbel” blijven, dus… 
- Geen bezoek van ouders of gasten op ons kampverblijf. 
- Niemand mag de kampgroep verlaten, tenzij dit noodzakelijk is. 
- Heel veel aandacht voor hygiëne en bij twijfel testen, testen, testen… 
 
We gaan vanaf Oliveo per bus naar Loon op Zand en komen ook met de 
bus weer terug met uitzondering van de jongens die op woensdag 
door de ouders worden opgehaald. 
 
Via internet en livestreams proberen we zoveel mogelijk de kampsfeer bij 
jullie ouders te brengen zodat ook zij een stukje kunnen meegenieten. 
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Dan nu de informatie die we elk jaar weer opmaken. 
Over een kleine twee maanden ga je met ons mee op reis naar het Oliveo 
Jeugdkamp in Loon op Zand. Wij vinden het heel gezellig dat je meegaat. 
In deze brief staat alles wat jij en je ouder(s)/verzorger(s) (de thuisblijvers) 
moeten weten over het kamp en een aantal tips. Lees deze brief samen 
met de thuisblijvers aandachtig door, zodat je goed voorbereid bent op 
deze kampweek. Het thema van het kamp is dit jaar:  
 

“Oliveo kamp 2022 gaat de grens over”. 
En dit jaar gaan we naar  

Duitsland 
 

Het kamp begint op zaterdag 9 juli en eindigt op zaterdag 16 juli. 
Het kamp voor de jongerengroep begint ook op zaterdag 9 juli en eindigt 
voor die zich een halve week hebben opgegeven op woensdag 13 juli. 
Voor wie toch de gehele week wil blijven is verlengen tijdens het kamp 
mogelijk en eindigt het kamp voor hen ook op zaterdag 16 juli. Zorg er 
dan wel voor dat hij voor de gehele week voldoende kleding bij zich heeft. 
 
De groepen 
De deelnemers zijn onderverdeeld in groepjes. 
Kijk maar op de bijlage in welke groep je zit, met wie en hoe je groep heet. 
Daarnaast zijn er nog een paar heel belangrijke groepen zoals het 
Internetteam, de spelleiders en een keukenstaf die alle kampdagen zorgt 
voor lekker eten en het drinken. 
 
Het kamphuis 
Alle activiteiten beginnen elke dag vanaf ons kamphuis: 

• Kampeerboerderij  Kuijpershoefke 
Land van Kleef 6a 
5175 BT  Loon op Zand 

We overnachten daar en keren daar ook steeds naar terug. Bij ons 
kamphuis is ook een machtig mooie speeltuin. Daar komen we natuurlijk 
geregeld, maar alleen als er toezicht is van groepsleiders.  
 
Bereikbaar voor thuisblijvers 
Tijdens onze kamp zijn wij natuurlijk voor de thuisblijvers onbereikbaar, 
maar in dringende gevallen kan er telefonisch contact worden opgenomen 
met de hoofdkampleider: Arjan Zonderop telefoon 06-42643374 
Is er geen direct contact mogelijk, dan kan de voice-mail worden 
ingesproken. Arjan belt zo snel als mogelijk terug. 
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Reiskosten 
De kosten voor het kamp bedragen € 190,00 p.p. 
De kosten voor het JO08/JO09 kamp bedragen € 125,00 p.p. voor een 
halve week 
Dit bedrag graag vóór vrijdag 10 juni a.s. overmaken op: 

• Rekeningnummer (IBAN) NL50 SNSB 0783 3010 30 
• Van de  SNS-Bank Pijnacker 
• Ten name van Voetbalvereniging OLIVEO 
• Onder vermelding van: OLIVEO JEUGDKAMP en je volledig naam 

(bij annulering na zaterdag 11 juni 2022 zijn de reiskosten volledig 
verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden). 

 
Neem zelf niet te veel koek en snoep mee van huis en zeker geen 
blikjes energy drank of iets dergelijks (deze worden ingenomen door de 
kampleiding). Bij de kosten voor de kampweek zit genoeg snoep 
inbegrepen. Regelmatig wordt een zakje snoep uitgedeeld en zijn er de 
gehele week voldoende versnaperingen op het kamp aanwezig. 
Dringend verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s): geef geen geld mee aan uw kind! 
 
Op het kamp zijn zelf in te kleuren kaarten om te versturen. Als je slim 
bent, kun je het beste voorgeschreven adresstickers en postzegels van 
huis meenemen 
Vriendelijk verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s): geef postzegels en postadres mee 
aan uw kind! 
 
Kamp thema 
Het thema van dit jaar is: Oliveo kamp gaat de grens over naar Duitsland 
De kampeerboerderij wordt omgetoverd tot een feestelijk kamphuis. Heb je 
zelf nog spullen die we hiervoor kunnen gebruiken? Neem ze mee!  
‘s-morgens ontbijten we gezamenlijk. Daarna verdelen we ons in de 
verschillende groepen. Vervolgens gaan we spellen doen die horen bij het 
kampthema. De spellen kunnen we bij ons kamphuis doen, maar ook 
trekken we de prachtige omgeving in. Mooie bossen en de schitterende 
Loonse en Drunense Duinen liggen op loopafstand. Natuurlijk voetballen 
we ook geregeld. We zijn ten slotte een voetbalvereniging. De maaltijden 
zijn aangepast aan het kampthema. 
 
 
 
 

Kampvoorwaarden 
• Deelname is uitsluitend mogelijk voor jeugd en leiders van Oliveo jeugdvoetbal. 
• Tussentijds het kamp onderbreken is niet mogelijk, tenzij er sprake is van ernstig heimwee, 

ziekte, ongeval of droevige familie omstandigheden. 
• Bezoeken tijdens het kamp is niet mogelijk. 
• Een ieder die wil slapen moet kunnen slapen. Slapende kampgangers dienen dan ook met rust 

gelaten te worden. Hierop wordt streng toegezien. 
• Toilet- en doucheruimten zijn geen speelruimten. Kom er niet als het niet echt nodig is. 
• Pesten is ten strengste verboden. STOP=HOU OP!!!  
• Ook ongeoorloofd taalgebruik wordt niet geaccepteerd. 
• Hij, die ongeoorloofd gedrag vertoont, loopt kans om naar huis te worden gestuurd zonder 

teruggaaf van betaalde kosten. 
• Een ieder draagt bij aan de vakantievreugde van een ander! 
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Persoonlijke gegevens 
Het is van groot belang dat wij op de hoogte zijn van de persoonlijke 
gegevens van de kampdeelnemer. Via de link die je bij deze brief per mail 
heb ontvangen kun je je gegevens invullen. In noodsituaties hebben wij 
dan alle belangrijke gegevens van jou direct bij de hand. Als het nodig is 
nemen wij contact op met ouder(s)/verzorger(s). 
 
AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) 
Vanaf 2018 is deze verordening van kracht daarom hebben wij uw 
toestemming nodig om persoonlijke gegevens van uw zoon tijdens het 
Oliveo Jeugdkamp te beheren. De persoonlijke gegevens van uw zoon 
worden tijdens het kamp vertrouwelijk behandeld en zijn alleen ter inzage 
voor de leiders om indien nodig als informatie te gebruiken. De gegevens 
worden alleen gebruikt tijdens het Oliveo Jeugdkamp en direct daarna 
vernietigd en uit het bestand verwijderd. Het is voor het goed verlopen van 
het kamp noodzakelijk dat wij deze gegevens van u ontvangen. Door deel 
te nemen aan het Oliveo Jeugdkamp geeft u daarbij tevens de leiding van 
het Oliveop Jeugdkamp toestemming om deze gegevens tijdens het kamp 
te bewaren. Ook worden tijdens het Oliveo Jeugdkamp foto’s en filmpjes 
gemaakt en worden deze voor de belevenis van de ouders thuis op de 
kamp-site geplaatst. Mocht u bezwaar hebben dat er van uw zoon foto’s of 
filmpjes worden gemaakt en op de kamp-site geplaatst dan kunt u dit 
aangeven op de brief met persoonlijke gegeven. Ook hiervoor geldt dat de 
foto’s en filmpjes alleen voor de kamp-site worden gebruikt. 
 
Overnachten 
Vooraf maken wij een indeling voor de overnachting op het kamphuis. 
Bij aankomst staat aangegeven in welke kamer of op welke zolder je 
tijdens dit kamp slaapt. In de slaapkamers en slaapzalen staan (stapel-) 
bedden met matrassen. Op één zolder liggen we met matrassen op de 
grond. Je hoeft dus geen luchtbed of kampeermatrasje mee te nemen. 
Neem wel een hoeslaken mee, want dat is verplicht op de 
kampeerboerderij. Op iedere kamer en zaal slapen ook een aantal leiders. 
 
We gaan op kamp en nemen mee… 
Pak samen met je vader of moeder thuis je koffer of tas in zodat je zelf ook 
weet wat je allemaal bij je hebt. Op bijgaande paklijst staat het meest 
noodzakelijke dat je mee kunt nemen voor ons kamp. Neem geen dure 
kleren mee en zorg dat de kleding zoveel mogelijk is gemerkt met je naam. 
Voor elke dag heb je minstens één paar sokken nodig. Neem ook goede 
sportschoenen mee, maar géén voetbalschoenen. Op het kamphuis en 
de daarbij gelegen speelvelden is het niet toegestaan om je 
voetbalschoenen te dragen. 
Door de paklijst in te vullen en deze aan de binnenkant van je koffer of tas 
te plakken kun je zelf zien wat er aan het einde van het kamp mee terug je 
koffer of tas in moet. Laat je mp-3 speler, radio of computerspel thuis! 
Een mobiele telefoon of andere communicatiemiddelen in de vorm 
van horloges of zo mag je niet meenemen. Wij als organisatie en de 
voetbalvereniging OLIVEO kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld 
voor verlies, beschadiging door derden of diefstal van alle door jou 
meegenomen bagage, fiets of andere eigendommen. 
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Fietsen 
Tijdens de kampdagen verplaatsen we ons geregeld ook op de fiets. Zo 
gaan we mogelijk een keer naar een zwembad en fietsen we naar 
spellocaties die wat verder van het kamphuis liggen. Het is dus de 
bedoeling dat je een goede fiets meeneemt. Vanuit Pijnacker wordt je fiets 
per vrachtwagen naar het kamp in Loon op Zand gebracht. Je fiets moet 
echt in goede staat zijn, zodat we veilig en zonder mankementen op pad 
kunnen. Ook geen kratjes voorop en voor de leiders geen kinderzitjes en 
windschermen op de fiets. Controle hiervan vindt plaats op de vrijdag voor 
vertrek. Blijkt je fiets niet in orde te zijn, dan wordt deze voor eigen 
rekening gerepareerd door een plaatselijke fietsenmaker. 
 
 
Klaar maken voor het kamp 
Op vrijdagavond 8 juli moet je je fiets inleveren bij de containers en 
vrachtwagen op het Oliveo parkeerterrein aan de Sportlaan. In verband 
met onze Covid-19 maatregelen willen wij dit groepsgewijs doen en vragen 
wij om met niet meer dan een ouder per deelnemer naar Oliveo te komen. 
- de jongerengroep om 19:00 uur 
- de middengroep om 19:30 uur 
- de ouderengroep om 20:00 uur  
 
Met elkaar laden we onder begeleiding de fietsen in. Graag deze niet op 
slot zetten en aan de sleutel een naamkaartje bevestigen. 
Om je ouders en andere gezinsleden (de thuisblijvers) in de gelegenheid te 
stellen om met eigen ogen te zien waar jij het “Oliveo Jeugdkamp ” gaat 
beleven, gaan we een livestream  verzorgen. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren vertrekken wij per bus vanaf Oliveo naar Loon op Zand. 
 
Inchecken en vertrek 
Op zaterdag 9 juli gaan we in twee groepen vanaf Oliveo per bus 
vertrekken.   
- de ouderengroep vertrekt om 13:00 uur 
- de midden- en jongerengroep vertrekt om 14:00 uur 
Wij verwachten jou met je bagage en een ouder uiterlijk een half uur 
voor vertrek bij Oliveo .Tevens het verzoek om niet eerder te komen in 
verband met onnodige drukte bij het vertrek. 
 
Eenmaal op het kamphuis aangekomen kun je je slaapplaats opzoeken, je 
bagage daar heen brengen en een beetje rondkijken. Rond 18:00 uur 
begint het kamp met een feestelijke broodmaaltijd en om 20:00 uur begint 
de openingsceremonie, die wordt uitgevoerd door alle deelnemers aan het 
“Oliveo Jeugdkamp”.  Deze opening kunnen de ouders thuis via een 
livestream volgen. Op de kamp-site staat de weblink om deze livestream te 
koppelen. 
 
Terugreis halve week jongerengroep  
Woensdag 13 juli kunnen de deelnemers om 20:00 uur worden 
opgehaald door de ‘ophaal familie’ met eigen auto van het kamphuis in 
Loon op Zand. Ook hier geldt weer ons Covid-19 protocol en zijn we 
genoodzaakt dit sober middels een “Kiss and Ride” wijze te doen. Indien 
de fiets niet wordt meegenomen, kan deze zaterdag ochtend 16 juli na 
11:00 uur worden afgehaald bij Oliveo. 
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Terugreis en thuiskomst 
Zaterdag 16 juli vertrekken wij omstreeks 10:00 uur vanaf het kamphuis 
in Loon op Zand per touringcar richting Pijnacker. Naar verwachting 
arriveren wij tussen 11:00 uur en 11:30 uur op het parkeerterrein van 
Oliveo.  
 
Verloop van het kamp op internet 
Het “Oliveo Jeugdkamp” zal via het internet met foto’s en filmpjes dagelijks 
te volgen zijn. Op de welbekende internetsite www.oliveo.nl zijn via de link 
Vereniging->Jeugdkamp de gebeurtenissen te volgen. U kunt ook 
rechtstreeks naar de site surfen op www.oliveojeugdkamp.nl .Als U er 
bezwaar tegen heeft dat uw kind op een foto of met zijn naam op deze site 
komt laat het dan even weten aan de kampleiding. S.v.p. stuur geen e-mail 
naar het kamp, een kaart vinden de kinderen veel leuker. 
 
Extra informatie 
Mocht u naar aanleiding van deze kampbrief nog nadere informatie 
wensen, laat dit even weten via de mail van jeugdkamp@oliveo.nl  dan 
zorgen wij ervoor dat uw vragen worden beantwoord of neemt een van de 
kampcommissie contact met u op. 
 
Namens de kampcommissie, 
 
Arjan Zonderop 
Hoofdleider “Oliveo Jeugdkamp ” 
 
Bijlagen: 

• Paklijst 
• Namenlijst kader 
• Groepsindeling Ouder-, Midden- en Jongerengroep 

 
Nog even de belangrijke data op een rij: 
Voor 10 juni 2022: betalen kampgeld   
            8 juli 2022: inleveren fiets (geen bagage) vanaf 19:00 uur 
            9 juli 2022: inchecken 12:30 uur ouderengroep 
           inchecken 13:30 uur jongeren- en midden groep 
          13 juli 2022: ophalen halve week deelnemers om 20:00 uur 
          16 juli 2022: terugkomst tussen 11:00 uur en 11:30 uur bij Oliveo 
          16 juli 2022: Ophalen fiets jongerengroep deelnemers bij Oliveo na  
 11:30 uur(indien van toepassing) 
 
 
 
 
  


