
Kampbrief 2019 
 
Beste student, 
 
Welkom bij de start van je studentenleven! Om het eerste jaar van deze mooie 
studies goed met elkaar te starten, gaan we op 4, 5, en 6 september 2019 op kamp. 
Met de studenten van verschillende opleidingen: de Academische Pabo, de 
muziekopleiding, de euritmieopleiding en de Vrijeschool Pabo van Hogeschool 
Leiden. Dit kamp staat in het teken van kennismaken met elkaar, de docenten en de 
opleiding. In deze brief vinden jullie informatie over dit kamp.  
 
Locatie en vervoer 
Het kamp zal plaatsvinden in de Dopersduin, Oorsprongweg 3 te Schoorl 
(http://www.dopersduin.nl/text.php?paginaid=2382). Als je met het openbaar vervoer 
komt, is het handig om via station Alkmaar te reizen. Hier zal om 12:30 uur de bus, 
die je naar de locatie brengt, vertrekken. Het is dus verstandig om ruim op tijd in 
Alkmaar te staan. Mocht je later op het station zijn, of wil je geen gebruik maken van 
de bus, dan zorg je dat je om 13.00 bij Dopersduin aanwezig bent.  
 
Vanaf waar de bus stopt naar Dopersduin is HET best een stukje lopen; Het is dus 
handig om een tas/ koffer mee te nemen die je een tijdje kan dragen of rollen. 
 
Paklijst 
Zorg dat je in ieder geval de volgende dingen in je tas stopt: 

 Hoeslaken en kussensloop 
 Handdoek 
 Toiletspullen 
 Zonnebrand 
 Sportkleding en –schoenen 
 Leeg flesje (voor water) 
 Warme trui 
 Regenkleding 
 Pen en papier 
 Lunchpakket voor woensdag 
 Tussendoortjes 
 Pinpas of contant geld voor consumptiebonnen (je kunt pinnen) 
 ID (paspoort, ID-kaart, studentenkaart) 
 Benodigdheden voor bonte avond (denk aan muziekinstrument, sportartikelen 

of andere materialen van iets waar jij talent voor hebt) 
 Kleding voor het themafeest: P-party  

 
 
  

http://www.dopersduin.nl/text.php?paginaid=2382


Programma 
We hebben ons best gedaan om een interessant en leuk programma voor deze drie 
dagen in elkaar te zetten. Hierbij alvast een tipje van de sluier: 
 
Woensdag 4 september 2019 
13.00 uur Aankomst op locatie en inrichten slaapplekken 
  Welkomstspel 
  Middagprogramma 
17.30 uur Avondeten 
  Avondspel  
  Borrel  
 
Donderdag 5 september 2019 
9.00 uur Ontbijt (+ lunchpakketje maken) 
  Workshops 

Sport & spelmiddag 
16.30 uur Voorbereiden bonte avond  
17.30 uur Avondeten 

Bonte avond: bij deze bonte avond is het de bedoeling dat er een act 
georganiseerd wordt met de hele klas. 
Themafeest: we sluiten de avond af met een tof eindfeest. Het thema 
zal zijn; P-party, denk hierbij aan alles met de p: politie, paars, prinses 
of een paard. Wees creatief, het kan niet gek genoeg! 

 
Vrijdag 6 september 2019 
9.00 uur Ontbijt (+ lunchpakketje maken) 
  Inpakken en opruimen 
  Bamboe bouwen 
13.30 uur Afsluiting en vertrek 
14:00 uur Bus vertrekt 
 
Tot slot 
“Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding.” 
Zorg dat je de juiste kleding en gepast schoeisel bij je hebt. We zijn veel buiten.  
 
Drank 
Tijdens de avonden kan er gebruik gemaakt worden van de bar op de kamplocatie. 
Het is niet de bedoeling dat je alcohol (en zeker ook geen drugs) van buiten 
meeneemt. Tijdens het kamp kun je niet naar de supermarkt. Neem je 
identiteitsbewijs mee om je te identificeren om wijn/bier te kunnen kopen aan de bar 
van de kamplocatie. 
 
Tussendoortjes 
Er wordt gezorgd voor koffie, thee en limonade overdag. Als je daar behoefte aan 
hebt, kun je zelf tussendoortjes meenemen. 
 
Wij hebben er zin in, hopelijk jullie ook! 
 
Hartelijke groet, 
De kampcommissie  


