
 

INFORMATIE WINTERKAMP 2023 
 
In deze brief vind je informatie over het aanstaande winterkamp waar we ons 
voorbereiden op de concerten op 11, 12 en 19 februari. Informatie over de komende 
concerten zal in een aparte brief worden gegeven. 
 
Winterkamp: 3, 4 en 5 februari 2023     
 
Adres 
Koos Vorrinkhuis (NIVON) 
Koudelaan 16 
3749 AM  Lage Vuursche 
www.koosvorrinkhuis.nivon.nl 
Tel:  088 099 0963 
 
Leiding winterkamp 
De leiding over het artistieke gedeelte van het winterkamp heeft Bas Pollard. Ook dit 
jaar zijn er groepsrepetities ingepland tijdens het winterkamp. De leiding over het 
organisatorische gedeelte van het winterkamp hebben van vrijdag op zaterdag 
Jolanda van Velsen en Wies van de Poel en van zaterdag op zondag Lowine en Joost 
Versteegh.  
Voor de thuisblijvers: in de omgeving van het Koos Vorrinkhuis hebben mobiele 
telefoons bijna geen bereik. Voor dringende zaken kun je bellen met het 
bovenstaande nummer van het Koos Vorrinkhuis. 
 
Betaling 
De kosten van het winterkamp zijn inbegrepen bij de contributie. Er komt dus geen 
aparte rekening voor het winterkamp. 
 
Aansprakelijkheid 
Deelname aan het winterkamp is geheel voor eigen risico. Het NHJO aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid. Wij raden je (of je ouders) aan je te verzekeren voor je 
instrument, algemene aansprakelijkheid, enz. voor zover deze verzekeringen nog niet 
aanwezig zijn. 
 
Globaal tijdschema winterkamp 
Vrijdag 3 februari aankomst: 17.00 uur. Zorg dat je gegeten hebt of neem iets te eten 
mee, om 18.00 uur wordt er alleen soep geserveerd. Zondag 5 februari vertrek om 
uiterlijk 18.00 uur, vóór het avondeten. Als je vegetarisch eet of een speciaal dieet 
hebt, kun je dat van te voren opgeven in de lijst die is gedeeld in de NHJO 
mededelingen appgroep. 
 
Huisregels. 

• Het is niet toegestaan om alcoholische dranken van huis mee te nemen. Deze 
zijn uitsluitend voor leden van 18 jaar of ouder te koop bij de bar. 

• Er mag absoluut niet gerookt worden of alcoholische drank gedronken worden 
op de kamers. Roken mag uitsluitend buiten. Alle slaapkamers zijn voorzien 
van brandmelders. De brandmeldinstallatie staat rechtstreeks in verbinding 



 

met de brandweer. Bij een vals alarm zullen de kosten van het uitrukken van 
de brandweer op de desbetreffende persoon(en) verhaald worden.  

• Bij vertrek wordt verwacht dat iedereen zijn/haar kamer schoon achterlaat. 

Bij het overtreden van deze regels zal streng worden opgetreden. Een mogelijke 
consequentie kan zijn dat je het winterkamp moet verlaten, met uitzondering van 
verplichte deelname aan de repetities.  

 
Inpaklijst. 
• Instrumenten (en de daarbij behorende benodigdheden, zoals hulpstukken, 

reservesnaren, rieten sourdine, dempers, stok, plankje en wat je verder maar kunt 
bedenken), lessenaar en de te spelen muziek 

• Beddengoed. Een slaapzak of dekbedovertrek, kussensloop en onderlaken 
(ook bij slaapzak verplicht!) 

• Handdoeken, toiletartikelen 
• Medicijnen voor regelmatig of incidenteel gebruik 
• Zakgeld, OV- kaart 
• Kopie van verzekeringspapieren. 
 
Houd er rekening mee dat betalingen alleen digitaal plaatsvinden dmv het scannen 
van een QR code om bijvoorbeeld een (fris) drankje te kopen aan de bar.  
 
Bereikbaarheid Koos Vorrinkhuis 
 

OV 
Vanaf Hilversum ga je met lijn 59 (Connexion) tot halte Dorpsstraat-Lage Vuursche. 
Deze bus rijdt niet op zaterdag en zondag. Als je de trein neemt kan je ook naar 
NS station Hollandsche Rading lopen, dat is een wandeling van ongeveer 2 km.  
 
Per auto: 
Vanaf de A1 bij knooppunt Eemnes de A27 richting Utrecht/Hilversum. Na 5 km afslag 
Hilversum (33), richting Baarn aanhouden. Verder richting Lage Vuursche aanhouden.  
De Koudelaan is een zijstraat van de Dorpsstraat. Parkeren is gratis. 
 
 
NB1: Iedereen moet altijd zelf zorgen voor vervoer naar en van het winterkamp. 
 
NB2: Op zondag rijdt er geen bus vanaf Lage Vuursche, zorg dus dat je je 
vervoer naar huis hebt geregeld. 
 
 
 
Wies van de Poel, 08 januari 2023 
Secretaris NHJO (info@nhjo.nl) 
 
 


