
Jeugdweekend 2022 
Vrijdag 4 t/m zondag 6 november 

 
Beste deelnemer en ouders/verzorgers, 
 

Leuk dat je je hebt opgegeven voor het Pernix Jeugdweekend! 
We gaan met bijna 100 kinderen weg, wat een hoop! Dat belooft weer een gaaf 

weekend te worden! 
De staf is al volop bezig met alle voorbereidingen. Je kunt straks genieten van 
bosspelen, speurtochten, sporten, feest en natuurlijk een hoop lol! 
 
Hieronder volgen een aantal belangrijke mededelingen over het weekend. We 

geven alvast een tipje van de sluier van het Sport & Spel: Oranje met of zonder 
glitters is het thema van het weekend!  
 

Mocht je nog specifieke vragen of mededelingen hebben voor de hoofdleiding, 
dan kun je ons natuurlijk altijd bellen (’s avonds) of mailen via: 

jeugdweekend@pernix.nl. 
 
Voor spoedgevallen in het weekend kun je bellen naar de mobiele 

telefoonnummers van de hoofdleiding.  
 

Wij hebben er zin in! Tot 4 november in jullie meest Oranje outfit met of zonder 
glitters!  
 

Vriendelijke groetjes, 
De Hoofdleiding; 

Tante Ka (Karen Arnoldus), Jessica Arnoldus en Diederik Visser 
 

Hoofdleiding Tante Ka (Karen) (06-28396581), Jessica (06-27872042) en 
Diederik (06-14684218) 

Verzamelen Vrijdag 4 november om 16.45 uur 
Parkeerterrein De Bloemerd 2, 2353 BZ Leiderdorp 
Neem iets kleins te eten mee, omdat we iets later dan etenstijd 

aankomen. 

Terugkomst Zondag 6 november 16:00 uur. 

De locatie is hetzelfde als de verzamelplaats 

Kosten De kosten voor het jeugdweekend zijn €75,- per deelnemer. Om 

je aanmelding definitief te maken dien je de kosten van het 
jeugdweekend via de link binnen 10 dagen te betalen. Indien 

betaling een probleem is, kun je contact opnemen met de 
hoofdleiding. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ZvJ4g4c
uUOEq7AryqPOiFiAVGGtdy4RB 

Papieren Stop een kopie van het zorgverzekeringspasje in de handbagage.  
Adres Groepsaccommodatie Kuijpershoefke 

Land van kleef 6 A 
5175 BT Loon op Zand 

mailto:jeugdweekend@pernix.nl
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ZvJ4g4cuUOEq7AryqPOiFiAVGGtdy4RB
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ZvJ4g4cuUOEq7AryqPOiFiAVGGtdy4RB


 

 

Medicatie Medicijnen kunnen bij het vertrek ingeleverd worden bij tante Ka.  
Graag zelfs! 

Thema Oranje en Glitters 

Niet 
toegestaan 

 Telefoons: deze raken snel zoek of gaan kapot.  
 Alcohol: verboden voor deelnemers. 
 Roken: er geldt een anti-rookbeleid bij Pernix. Dit houdt in dat 

we het roken in de omgeving van de kinderen zoveel mogelijk 
vermijden. 

Bagage  Neem niet al te nieuwe kleding mee; 
 Voor de ouders/verzorgers: kinderen raken snel spullen kwijt 

en weten vaak niet welke spullen ze mee hebben genomen. We 
raden dan ook aan om alle spullen goed te merken. 

 Houd er rekening mee dat we met een bus gaan. Neem bij 

voorkeur een tas mee met flexibele wand, dan kan er meer 
bagage mee. Gelieve geen stevige koffer, hutkoffer of 

beautycase. 
 
Dit moet je minimaal meenemen (hou er rekening mee dat 

het koud kan zijn): 
 Kopie zorgverzekeringpas 

 Warme slaapzak, kussen, kussensloop, hoeslaken en 
warme nachtkleding  
(luchtbed is NIET nodig) 

 Toiletartikelen: zeep, tandpasta, tandenborstel en 
borstel/kam 

 Eventueel anti-muggenspray (zijn die er nog in november?) 
 Handdoek en washand  

 2 lange broeken 
 Trainingsbroek / joggingbroek 
 3 T-shirts 

 2 dikke truien, fleece trui of dikke jas (Het kan koud zijn ’s 
avonds, maar ook overdag) 

 3 paar sokken en 3 setjes ondergoed 
 Regenkleding en laarzen 
 Goede sportschoenen waar lekker op gerend en gelopen 

kan worden, slippers. 
 Tasje voor vuile kleding 

 Zaklamp en eventuele knuffel 

 En namens het Sport & Spel: 
o Jouw allermooiste Oranje/glitteroutfit. Leuk als je dit 

alvast aan hebt wanneer de bus vertrekt!! 
o Jouw lievelingsverkleedpakje. Eigenlijk alles wat oranje is 

of glittert is goed.  

 


