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Het tankstation waar
Bediening en 3 cent korting

normaal zijn.

U vindt dat bij Autofood tankstation
Bij de grote kerk Bergambacht
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voor

(ver-)bouwen

zonder zorgen

b o u w a d v i e s

Bie Bouwadvies

Postbus 100

2860 AC Bergambacht

Tel. 06 11879675

mdebie@biebouwadvies.nl

www.biebouwadvies.nl

Rest mij nog van deze kant u een mooie week toe 
te wensen met heel veel piraten en zeehelden. Mede 
( en niet in de minste plaats ) dankzij een leger van 
vrijwilligers en de sponsoren die dit financieel mo-
gelijk maken. Want laten we 1 ding duidelijk stellen, 
het Straatwroeterskamp kan zich niet bedruipen. Er 
moet hoe dan ook geld bij. Zonder sponsoren duurt 
het tentenkamp 2 dagen. Dan is het geld op. 
Tot maandag 8 augustus 2011. Vanaf  06.00 uur kunt 
u terecht. En denkt u, ik wil ook meehelpen om dit 
geweldig spektakel tot een goed einde te brengen, 
kunt u altijd een bestuurslid of een andere vrijwil-
liger aanklampen. Want wij zijn één grote familie. 
Die dan allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, 
de kinderen van Bergambacht een zorgeloze week te 
geven. Hoe dan ook. 
De voorzitter.

Rob Heus
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2011 en we hebben als referentiekader 2010.  
Met een molen buiten met echte draaiende wieken, 
een podium in de stijl van Holland anno 1930 en 
grote koeien en schapen op het podium. Ga daar 
maar eens overheen. Wel, ik heb nieuws voor u. 
Kom maar kijken  op maandag 8 augustus, we gaan 
er weer een spektakel  van maken. Dat we dan in 
2012 een echte uitdaging hebben, dat besef ik me 
terdege. Maar dat is het probleem van de nieuwe 
voorzitter.  
Wat ? Ja, na 21 jaar voorzitter te zijn geweest, is het 
tijd om het stokje over te dragen. Waarom ? 
Omdat er nu een heel consistent bestuur zit met jon-
ge mensen die het meer dan uitstekend allemaal zelf 
kunnen.  En ik ben er van overtuigd dat Uitbreiding 
Dorp een fantastische tijd tegemoet gaat. Het gaat 
ons ( uiteraard dankzij onze sponsoren ) financieel 
goed en we kunnen alles uitvoeren met de middelen 
die we nu ter hand gesteld krijgen. Een jonger be-
stuur met fantastische ideeën. Een groot goed voor 
de komende jaren. Ik ben er trots op mede te hebben 
mogen bouwen aan een vereniging die , wie je er 
ook over spreekt, een “wij gevoel” hebben gecre-
eerd waar een bedrijf jaloers op zou worden
  
2013 treed ik af en ga dan het leger van vrijwilligers 
versterken. Maar genoeg over dit onderwerp.
2011 wordt weer een fantastisch Straatwroeters-
kamp. Zeehelden en Piraten is het thema. Dus 
gaan we straks op zoek naar Michiel de Ruijter en 
Zwartbaard. Misschien is Johnny Depp ook wel in  
het publiek. Mooi weer kunnen we niet garanderen, 
maar het is dan ook niet helemaal van dit thema 
om alleen maar met zonneschijn te kunnen spelen. 
Ik ben nu al reuze nieuwsgierig wie de grootste en 
mooiste piratenschepen gaan bouwen. De tent zit 
al in ons hoofd, nu de hutten nog in die van jullie. 
Haal je vader over om nog meer dan verleden jaar 
zijn best te doen. 
Uiteraard hebben we weer een leuke prijs voor die-
gene die het leukst verkleed is tijdens de dropping 
of de verkleedoptocht. En voor wie als leukste op 
zaterdagavond durft te komen, hebben we ook iets 
verzonnen. 

Voorwoord voorzitter
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Ambachtstraat 22 - 2861 EX Bergambacht - tel. 0182 35 13 56
info@bezemerbouw.nl www.bezemerbouw.nl

Veelzijdig 
in bouwen!

 � 0182 - 35 08 82  |  www.mmx.nl
 Transportstraat 51  |  2861 DX  Bergambacht

Design
Websites
Communicatie

   Straatwroeters info
De hele week zal er een E.H.B.O. post aanwezig zijn.• 
Een ieder die deelneemt aan het straatwroeterskamp zal zich houden aan de door de leiding  opgestelde regels.        • 
Bij het niet opvolgen van deze regels zal verwijdering van het kamp volgen.
Er zal een verkooptent aanwezig zijn ter versterking van de inwendige mens.• 
Een ieder wordt verzocht het terrein schoon te houden. Er zijn afvalbakken genoeg! Als er een afvalbak vol is, • 
graag even melden bij de bar! Maar je mag deze te allen tijde ook zelf even wisselen.
Het is verboden draden of scheerlijnen over paden te spannen. Ook bouwen op de paden is verboden. Dit is voor • 
de veiligheid en voor mensen die slecht ter been zijn!
Er zal dag en nacht bewaking aanwezig zijn die waakt over uw en onze veiligheid, maar ook over alle aanwezige • 
spullen. Echter is het achterlaten van eigendommen in hutten voor eigen risico.
Er zullen toiletten geplaatst worden. Wij verzoeken deze te gebruiken zoals thuis! (lees: netjes achter laten na • 
een bezoekje!)
Het Straatwroeterskamp zal zodanig worden ingericht dat zowel bij mooi als slecht weer de activiteiten gewaar-• 
borgd zijn. Hiervoor is er natuurlijk weer een grote feesttent aanwezig.

Zeskamp
Teams bestaande uit 6 personen + een captain.U kunt zich opgeven bij de stafwagen.De teams dienen een kwartier 
voor aanvang aanwezig te zijn.Leeftijd 10-12 jaar en 13-15 jaar.Iedere captain stelt zijn eigen ploeg samen. Als er in 1 
van de categorieën teveel teams zijn kunnen deze worden ingedeeld bij de andere categorie.
 

Vossenjacht
Voor de vossenjacht kun je een deelnemersformulier voor aanvang van de vossenjacht ophalen bij de stafwagen.
Het aantal deelnemers per groep maakt niet uit.
 

Pannenkoeken bakken
Wie in het bezit is van een campingstel en/of mee wil bakken gaarne opgeven bij de stafwagen. 
 
 

 Creatief
Het creatief-programma wordt op maandagochtend in de tent opgehangen! Ook dit jaar gaan we de gehele week weer 
leuke dingen maken.We proberen elk jaar leuke knutsel-dingen te verzinnen die aansluiten op het thema.
Dit jaar is dit Pirates of the Carribian. Het was nog niet gemakkelijk om dingen te verzinnen, maar het is gelukt!
Zo gaan we piraten-hoeden, schat-kistjes, piraten-schilderijen en piraten-bloempotten verven, plakken en lijmen en 
nog veel meer leuke dingetjes. We hopen jullie te zien deze week.

 
Gezocht 
Vrijwilligers om het Mini Voetbal te begeleiden.
 
We zoeken een aantal vrijwilligers/ouders die het mini voetbal zouden willen begeleiden.

Het kost je slechts de dinsdagmorgen en de donderdagmiddag om de velden op te zetten, de inschrijvingen 
te doen een half uur voor aanvang, en de speeltijd in de gaten te houden voor de scheidsrechters. Uiteraard 
sta je er niet alleen voor maar als je een beetje voetbalgevoel hebt en een enorm plezier wilt beleven aan 
zo’n 100 Messi’s, meld je dan even aan op info@uitbreidingdorp.nl of spreek mij even aan tijdens het 
Tentenkamp. André Bodegom
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Reparatie van A t/m Z Verkoop Tuin en Park machines       Verhuur van A t/m Z 

Molenlaan 9                       Bergambacht                                      Tel: 0182-351901
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      Benedenberg 21a  .  Bergambacht  .  0182-353505 

    w w w . t u i n c e n t r u m s t o u t s . n l 

Waarom ShareSelect ?
 
 hoog jaarrendement 
 snel resultaat
 hoge betrouwbaarheid 
 groot gebruiksgemak
 wereldwijde beurzen

ShareSelect is anders, makkelijker. Rendement en gemak staan voorop. Ik krijg 
informatie als ik tijd heb om het te lezen en om daarna de orders in te leggen. 
Hoe te kopen en verkopen wordt mij eenvoudig en duidelijk uitgelegd. Lekker 
makkelijk en nog resultaat ook!” (G.H. te W.)

Profiteer nu ! Ga snel naar ShareSelect.nl

Op alle publicaties van ShareSelect is de disclaimer van toepassing zoals u die kunt vinden op ShareSelect.nl. 
Share Select BV  |  Postbus 2154  |  2240 CD Wassenaar ShareSelect.nl

“

ANYBODY wenst iedereen een 
super leuk en zonnig 

tentenkamp 

 Het Bestuur

telefoonnummers bestuursleden

BU
UR

TVERENIGING

UITBREIDINGDORP

 
 

We dit jaar alweer het 

•	

43e tentenkamp vieren!!! 

Onze trouwe viervoeters ook dit jaar niet op het  

•	
terrein   worden toegelaten. 

Er geen alcoholische dranken worden geschonken aan 

•	
personen jonger dan 16 jaar en Er dit jaar voor de 

twijfeljeu
gd polsbandjes w

orden uitgereikt. 

Zonder polsbandje geen alcholische dranken.  

     

Fietsen buiten de stalling worden verwijderd. 

•	

Het thema van dit straatwroeterskamp  

•	
piraten en  zeehelden is. 

Er ook dit jaar niet gerookt mag worden in de grote 

•	
tent ! 

Wist u dat…

  Rob Heus                          0182-357157
  Ed Boerma                        0182-353582
  Elly de Man                       0182-354514
  Leijntje Dooms                 0182-354266
  Sanne de Leeuw               06-13508788
  Arie Broere                        06-20596847
  Evelien de Jong                06-21872169
  Suzanne van der Oest      06-28516776
  William van der Meeren    06-46351119

Het adres om in te lijsten..

Opening 11-11-2011

Dieks en Joke Potuyt
Kadijkselaan 5, 
2861 CG Bergambacht
0182-352121 / 06-51159358
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e l e k t r o t e c h n i e k

d a t a n e t w e r k e n

b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n

t e l e f o o n i n s t a l l a t e s

www.rehorst.nl

Transportstraat 12
2861 DZ  Bergambacht
t 0182 - 35 13 71
F 0182 - 35 23 02
E info@rehorst.nl

Rehorst: 
compleet in 
elektrotechniek

Hoofdstraat 95-97 Tel.: 0182 - 35 17 75
2861 AM Bergambacht Fax 0182 - 35 30 42

Als je ons een hut 
laat bouwen...

www.de-langen.nl

Wat een verschil

Tom Tailer • G-star • Onitsuka Tiger • Timberland • Esprit

Street One • XX by Mexx • Levi’s • Replay • G-sus • SS DSL

Diesel • Le Coq Sportif • Why Not! • Truth or Dare • Converse

Hoofdstraat 76 - 76a • Bergambacht • Tel. 0182-354224

PLUS van der Vlist
Hoofdstraat 110, 2861 AT Bergambacht,
Tel: 0182 - 351282, Fax: 0182 - 351271

A.S.H.

HOVENIERSBEDRIJF

T

aanleg
onderhoud
ontwerp

(sier)bestratingen
beschoeiingen
grondwerk

Offerte en ontwerp gratis bij gunning
van de uit te voeren werkzaamheden.

Tel: 06-51 587 902
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One Way 
Zeecontainer Trucking

Lekdijk West 33
2861 ES Bergambacht

Tel. 0182 - 354533
Fax 0182 - 351048

www.ekb-nl.nl

NEDERLAND B.V.

Vriend van het tentenkamp

Zeehelden en Piraten
Piet Hein (25-11-1577 / 17-06-1629)

Piraat of held?

Een zeeheld is een held die zijn status te danken heeft aan zijn verdiensten tijdens  
oorlogshandelingen op zee.
Piraterij is het roven van goederen of het ontvoeren van mensen.  
Piraten kan je onderverdelen in kapers, boekaniers en vrijbuiters. 
Waar de boekaniers en rondzwierven en schepen enterden en kusten onveilig maakten 
om in hun eigen onderhoud te voorzien, werkten kapers in opdracht van gevestigde 
overheden.

Piet Hein was een kaper. Hij kreeg kapersbrieven waarmee de Nederlandse 
overheid het recht gaf schepen van vijandige mogendheden aan te vallen ook 
als dit geen oorlogsschepen waren. Zeeroverij in opdracht van de staat was 
in die jaren heel gebruikelijk en legaal.
Piet Hein maakte namens de West-Indische Compagnie in 1626 een plan om 
de Zilvervloot te kapen. De republiek was op dat moment verwikkeld in een 80 jarige 
oorlog met Spanje. De buit bedroeg 177.000 pond zilver en duizend parels. Een groot deel 
van de buit werd gebruikt voor de strijd tegen Spanje en als gevolg van het verlies moes-
ten de Spanjaarden een belangrijk deel van hun oorlogsfinanciering missen.

Blijft de vraag: Was Piet Hein een held of een rover?

98
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Schakel, de Forddealer die u kent!

• Rapid Service • Schade reparaties • Ruitreparaties • Navigatiesystemen
• Airco-reparaties • Alarminstallaties • Inbouw Cruise Control • Leasing
• Financiering • A1 gebruikte wagens • Shell Self Service benzinestation

Schoonhoven • C.G Roosweg 4 • tel. 0182-30 32 11

Krimpen a/d IJssel • Van der Giessenweg 32 • tel. 0180-54 81 81

www.ford-schakel.nl

FordSchakel Feel the difference

sterk in de schakelautogroep!

Slagerij Fred van Laar

          Bergambacht Optiek   

Kinderbrillenspecialist van de Krimpenerwaard 

en omstreken

• keuze uit meer dan 150 monturen

• grote collectie kinder zonnebrillen

• deskundige oogmetingen

• leuke attentie bij aankoop van een bril

Hoofdstraat 43, 2861 AL  Bergambacht 

              0182-354063

Wenst iedereen een 
heeeeeeeeeeeeeel
gezellig tentenkamp!

Vriend van het tentenkamp

 Programma Maandag 
06.00  uur Hutten bouwen. BESLIST NIET EERDER! 

09.00 uur Ontbijt voor alle deelnemende kinderen en volwassenen.  
                        (verplicht!) 

11.00  uur Inschrijvingen voor de volgende activiteiten:

Bij de stafwagen:
• Zeskamp
• Dropping
• tenten
• Playbackshow/soundmixshow
• Presentator (playbackshow)

      Badmintontoernooi• 

In de tent:
• Creatief 

15.00 uur Piratenbal 

19.00 uur Officiële opening “straatwroeterskamp 2011”
  Opening door: Wedhoudster Dilia Blok
  m.m.v. “muziekvereniging EXCELSIOR.

19.10 uur Demonstratie Excelsior 

19.15 uur Demonstratie roofvogelshow “Adellijk Vermaak” 

20.15 uur Een gezellig muziekje 

22.00 uur Sluiting

10 11

 
 
 
 

   
 
  
 

  
 
 
 
 
 

info@koppe-agenturen.nl

Jan van der Eijk
De Echte Bakker

Grote Haven 48
2851 BN Haastrecht
Tel. (0182) 50 12 08

Hoofdstraat 24
2861 AP Bergambacht

Tel. (0182) 35 07 47

E-mail info@janvandereijk.nl                www.janvandereijk.nl

Wij hebben elke dag een ruime keuze aan:

 - Brood
    - Diversen (belegde) Broodjes
        - Gebak
            - Cake
                - Bonbons (geschenkverpakking)
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technicivoortechnici.nl

detachering + werving & selectie

Galjema helpt 
professionele 
knutselaars 
verder!

Bel Galjema Rotterdam 
Tel. (010) 282 97 37

 Elektrotechniek

Werktuigbouwkunde

Meet- en regeltechniek

Technische automatisering

Bouwkunde

▲
▲

▲
▲

▲

Industrieweg 2a
2865 AG Ammerstol
Tel. 0182-353382 

Mob. 06-22452953

www.snoekhoveniers.nl | info@snoekhoveniers.nl

Vriend van het tentenkamp

09.30  uur Lawaaioptocht. 

10.00 – 11.30 uur Creatief. 

10.00 – 11.30 uur Sport en spel voor de allerkleinsten. 

13.30 – 15.30 uur Creatief. 

13.30  uur Alle teams verzamelen voor zeskamp. 

14.00 – 17.00 uur Zeskamp 10 t/m 12 jaar. 

19.00  uur Mini playbackshow 0 – 10 jaar
   Gepresenteerd door verschillende 
   presentatoren. (indien opgegeven)

   Uitreiking zeskamp.

22.00  uur Sluiting.

Programma Dinsdag

12 13
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Ben je niet bang in het donker en durf je het aan om vrijdag 
12 augustus de uitdaging aan te gaan..??
Geef je dan op!

Deelname aan de dropping is alleen voor onze leden met de leeftijd 
vanaf 11 t/m 15 jaar of als je naar groep 8 van de basisschool gaat.

Voor deze nacht zijn wij nog op zoek naar enthousiaste leiders en/of 
vrijwilligers.

Inschrijfformulieren voor deelnemers en groepsleiders voor de 
dropping zijn af te halen bij de stafwagen tijdens tentenkamp. 
Graag complete groepen inleveren.

Vragen?  Sanne de Leeuw 06-13508788 of Arie Broere 06-20596847

15

      

Dropping
Wij denken dat de dropping dit 
jaar héééél kort gaat duren want de 
meesten van jullie zullen meteen 
weer naar huis willen voordat ze 1 
meter in het bos gelopen hebben. 
Degenen die het wel aandurven dit 
jaar wensen we heel veel sterkte 
toe want het gaat een hele zware 
beproeving worden.

Vanaf het kamp zullen jullie met een 
zogenaamde “SloepvanSmits” naar 
het “LinkeLoetjeEiland” ergens in de 
Krimpenerwaard drijven. Als, en we 
zeggen met nadruk “ALS” je aankomt 
heb je eigenlijk meer pech dan geluk. 
Op dit eiland vind je geen witte stranden, palmbomen, 
slokje rum of een verdwaalde admiraalsdochter met een 
gescheurde blouse, helaas. Wat er wel rondloopt zijn 
losgeslagen inboorlingen, wildemannen (en vrouwen), 
uit de gevangenis ontsnapte misdadigers, brandnetels in 
overvloed, giftig kolkende waterstromen, naaktslakken 
van een meter of twee, slijm brakende bomen, kapotte 
bruggen, vleermuizen met diarree, voetverbrandend gras, 
gestrande piraten en konijnen. Pas vooral op voor de 
konijnen! Meer willen we niet verraden want dan komt er 
helemaal niemand meer naar onze anders altijd zo gezellige 
dropping. Overdag schijnen ze in een hol te slapen dat er 
uitziet als een doodshoofd maar ’s avonds gaan ze op pad. 
Sommigen hebben zich dan vermomd als medewerker van 
het Tentenkamp, maar vergis je niet. Het zijn echt konijnen 
en toch ook weer niet.

Als, en we zeggen weer met nadruk “ALS” je dan ook nog 
sterk, slim en dapper genoeg bent om ook al die andere 
voorkomende gevaren te trotseren dan ga je vast en zeker 
de weg kwijt raken. Hierna ga je uren en uren dolen over 
het eiland en je krijgt het gevoel dat het nooit meer licht zal 
worden, dat klopt ook. 

Elke keer dat een SloepvanSmits aangelegd 
heeft bij het LinkeLoetjeEiland bleef het 
minstens een jaar lang donker. Het beste dat 
zo af toe gevonden wordt is een gezonken 
sloep maar altijd zonder enig teken van 
leven.

En als, je raadt het al “ALS” je dan nog 
met twee benen rond kan lopen, dan is 
het je enige echte redding om de schat te 
vinden die ergens op het eiland begraven 
ligt. Volgens de overlevering is deze heel 
lang geleden begraven door een ouwe 
piraat genaamd Gerrit Heus. Ook wel 

genaamd Gerrit de Verschrikkelijke. Er gaan 
ook geruchten dat Gerrit zijn schatkist leeg is omdat hij 
alles verloren had nadat een nog verschrikkelijkere piraat 
hem alles afgepakt had. Gerrit’s nakomelingen hebben 
dan nooit iets van hem geërfd en schijnen een leven in 
armoede door te brengen. Het is slechts een gerucht, maar 
je weet het nooit op dit eiland.

Mocht je echter 
geluk hebben en 
de schat vinden 
dan zal die je 
ook weer de 
weg wijzen naar 
de rand van het 
eiland. Als je dan 
door je verrekijker 
kijkt zal je zien 
dat er geen 
Sloep, maar een 
“SchipvanSmits” 
aan komt zeilen 
die je terug zal brengen waarna een patatje en wat 
drinken je weer uit de boze droom zullen doen ontwaken. 
.............................

of was het geen droom? 

Straatwroeterskamp 201114

Op vrijdag 12 augustus is het weer zover......

Tekst:André Bodegom
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Programma woensdag
 

10.00 - 12.00 uur Poppendokter voor alle kinderen
   Met pop, knuffel of ………….

10.00 – 12.00 uur Vossenjacht vanaf 7 jaar.

10.00 – 11.30  uur Creatief voor de allerkleinsten.

14.00 – 16.00 uur Kindermiddag met verrassing. 

14.00 – 16.00 uur Badmintontoernooi.

19.00 – 21.30 uur Tempus toernooi (stratenzeskamp).
   Met in de pauze en na afloop een optreden van de coverband CICERO

 

21.45 uur Prijsuitreiking.

22.00 uur Sluiting.  

CICERO
Een Fantastische coverband 8 man en vrouw 
sterk die jaren ‘80 en “90 muziek speelt.

Project2  17-04-2006  20:06  Pagina 1

System innovations for electronics manufacturing

ADEON Technologies B.V. & UK Limited
Weidehek 26 Tel.  :+31 765 41 00 08
4824 AS Breda Fax  :+31 765 42 50 59
The Netherlands Web :http://www.adeon.nl

System innovations for electronics manufacturing

Vriend van het tentenkamp

1716

Ambachtstraat 1  

Bergambacht

T   0182 35 57 88  

M   06 55 80 55 56

E  info@vanegmondmakelaardij.nl

I  www.vanegmondmakelaardij.nl

• aankoop

• verkoop

• taxatie

Burgermeester Uilkenstraat 1
2861 AD Bergambacht
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Programma Donderdag
09.30 – 12.00  uur Zeskamp 13 t/m 15 jaar.

10.00 – 11.30 uur Creatief.

13.30 – 15.30 uur Creatief. 

14.00 – 16.00  uur Visagie
   door deskundige visagisten van Drogisterij – Parfumerie
   Wim Rodenburg. 

14.00 – 16.00  uur Schminken voor de jeugd.

14.00 – 16.00 uur Mini-voetbal

14.00  uur Vliegerwedstrijd

17.00  uur Gezamenlijke maaltijd van de gebakken pannenkoeken.
   Neem zelf een bord en bestek mee!
   Voor de lekkere dingen op de pannenkoek zorgen wij!

19.00   uur Grote playbackshow 10 t/m … ?
   Gepresenteerd door verschillende presentatoren.
   (indien opgegeven)
   
   Uitreiking zeskamp.

22.00  uur Sluiting.

Den Hoed Aannemers BV is een middelgroot familiebedrijf dat is 
opgericht in 1935. Wij voeren een breed scala aan projecten uit. 
Hierbij ligt de focus op nieuwbouw, verbouw en restauratie.

De ambachtelijke bouwer

Den Hoed Aannemers B.V.
Postbus 79  2860 AB Bergambacht 

Tel. 0182 - 351 225 
www.denhoed.nl

Telecommunicatie Beveiliging Geluid

Vodavi, always 
             connecting with vision!

Ambachtstraat 1
2861 EW  Bergambacht
Telefoon 0182  35 36 85
E-mail info@vodavi.nl
Internet www.vodavi.nl

 

Schoolstraat 38 . 2861 XD BERGAMBACHT. T 0182 - 354199 . M 06-53963083

Vriend van het tentenkamp
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Programma Vrijdag

  Timmerfabriekstraat 19 . 2861 GW  Bergambacht . P.O.Box 24 . 2820 AA Stolwijk
        T+31(0)182 354440 . F +31(0)182 354480 . W www.wlt.nl . E mail@wlt.nl

Jonka b.v.
Bovenberg 68  * 2861 BB Bergambacht * 0182 382485

Sortimo®

BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

09.00 – 12.00 uur Minimarkt in en rond de tent.

10.00 – 12.00 uur Jurering hutten.

12.00   uur Een ieder neemt zijn of haar bezittingen mee uit hut of tent.

13.00 – 18.00 uur Flessenvoetbal bij mooi weer

13.00 – 18.00 uur afbreken gebouwde hutten en tenten!
   Sterke papa’s mogen altijd helpen!!!

14.00 – 15.30 uur Creatief.

18.30 – 20.00 uur Hamburger maaltijd
Bonnen zijn gedurende de hele dag aan de bar te koop.
(leden €1,50 en niet leden €4,00). 
   
22.00  uur Vertrek dropping.
Leeftijd van 11 t/m 15 jaar (of als je naar groep 8 gaat).
Nachtvoeding wordt verstrekt. 

Ook dit jaar is er weer een prijs voor de meest origineel geklede groep.

Voor een deskundige begeleiding van uw

Vriend van het tentenkamp

Let op! De formulieren van de dropping moeten uiterlijk vandaag om 16.00 worden ingeleverd 
bij de stafwagen. Een groep van minimaal 6 en maximaal 8 kinderen + twee leiders 
(graag alle formulieren van de groep aan elkaar nieten).
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Programma Zaterdag

 Oosterhoef 34 Fax: 0182 - 60 17 58 
 2861 WD Bergambacht  Mobiel: 06 - 136 053 87

Plus van der Vlist  Hoofdstraat 110   2861 AT  Bergambacht   Tel 0182 -351282  Fax 0182 - 351271

www.quawonen.nl

Fred Lamberink
Tegelzetter

Weidestraat 33 
2861 TL Bergambacht 
Tel:  0182-353378 
        06-19610976 
Fax: 0182-355328 

Voor al uw 
 tegelwerk

Weidestraat 33, 2861 TL  Bergambacht
Tel. 0182-353378              06-19610976
Fax. 0182-355328

Vrienden van het tentenkamp

18.30  uur Inschrijven verkleedoptocht.

18.30  uur Start verkleedoptocht voor kinderen van alle leeftijden.

19.00  uur AFSLUITING “STRAATWROETERSKAMP”

Met onder andere: finale playbackshow, uitreiking hutten,  uitreiking 
verkleedoptocht, uitreiking dropping en ….. Twan Kremer.

Dresscode voor deze avond is PIRATEN EN ZEEHELDEN .
Voor de leukst uitgedoste bezoeker loven wij een prijs uit.
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Transportstraat 7               2861 DX Bergambacht               Tel: (0182) 354577
grafischcentrum@planet.nl  www.grafischcentrumvandenbogaard.nl

SCHOONHEID & GEZONDHEID

Hoofdstraat 35-37 Bergambacht Tel. 0182 351268 www.rodenburgbeauty.nl

Parfumerie • Drogisterij • Beautycentrum • Kadoshop

Vrienden van het tentenkamp

   Bogaard-Infra b.v.  
   

   

Op een koude, gure januari avond in 2011 begeven een 
aantal schimmige figuren diep in hun kraag gebogen 
zich op weg naar een gezamenlijk ontmoetingspunt. 
Het zijn de heren Ter Reegen, De Zanger, Heus 
en Bodegom van de sponsorcommissie die zich 
verzamelen om in het diepste geheim de voorbereiding 
te starten voor het Tentenkamp. Iedereen heeft nog 
de kerstkalkoen in het hoofd en het is altijd weer een 
beetje vreemd om dan alweer aan het Tentenkamp te 
gaan denken.  

 “Roven wat er te 
 roven valt”
 
Na een paar bakkies koffie wordt bekend dat het thema 
dit jaar “Piraten en Zeehelden” gaat zijn en dit brengt 
bij de leden van de commissie een glimlach op het 
gezicht. Wij zijn namelijk zelf eigenlijk niks meer 
of minder dan piraten. Zonder piratenschip dan wel, 
maar wel met laptops, gsm’s en databases met heel 
veel informatie erop. Daarmee proberen wij namelijk 
elk jaar weer onze sponsoren te overvallen, zeg maar 
Enteren, om onder allerlei valse voorwendselen, 
chantage, afpersing en bedreigingen te roven wat er 
te roven valt om vervolgens de buit aan te wenden 
voor een Tentenkamp voor de liefste kindertjes van 
Bergambacht. Dit jaar weten we dus vanaf deze januari 
avond al dat het een makkie gaat worden voor ons als 
doorgewinterde schuimschavuiten. 

En nu maar hopen dat 2013 het thema Robin Hood 
zal worden want dan zou ik dezelfde bovenstaande 
tekst met slechts een kleine aanpassing weer kunnen 
gebruiken, snappie?

Maar dan komt na het versturen van de brieven aan 
de sponsoren het moment dat we gaan bellen en blijkt 
de wereld er toch iets anders uit te zien. Dat komt 
waarschijnlijk toch door die ene ooglap die een volledig 
zicht belemmerd. Wij hebben namelijk met afstand de 
beste sponsoren van alle sponsoren in sponsorland!  
Vele sponsoren meldden zich zelf alweer spontaan aan 
na de ontvangst van de brief en het blijkt dat zeker onze 
vaste sponsoren altijd meteen weer bereid zijn om mee 

Van de Sponsortafel
te doen. Heel leuk is het dat sommige sponsoren zelf 
allerlei creatieve ideeën aandragen en wij gaan hier 
altijd heel graag zover als mogelijk in mee. Daarnaast 
zijn er veel bestaande en nieuwe sponsoren die heus 
niet altijd toename van hun omzet gaan zien omdat ze 
meedoen, maar die net als wij de buurtvereniging een 
belangrijk instrument vinden voor het behoud van de 
echte unieke dorpse sfeer. Vanaf deze plaats ook weer 
een warm welkom aan onze nieuwe sponsoren.

De laatste jaren is het Tentenkamp steeds een beetje 
verder gegroeid en niet alleen in omvang maar ook op 
andere vlakken. Wij proberen met een groep mensen 
het bestuur te ondersteunen met de financiële, en andere 
randzaken zodat zij zich kunnen blijven concentreren 
op het fantastische werk dat ze doen voor de jeugd. 
De creatieve geesten kunnen zich volop uitleven op 
de dingen die de buurtvereniging zo uniek maken. Zij 
moeten dit kunnen doen zonder zich zorgen te moeten 
maken over de administratieve, wettelijke en financiële 
zaken die dit onvermijdelijk met zich meebrengt. 
Tevens hebben we het financiële oog steeds op de 
toekomst zodat eventuele tegenvallers opgevangen 
kunnen worden om doorgang van alle bestaande en 
nieuwe activiteiten  te waarborgen.

Een heel belangrijk onderdeel van ons werk is het 
contact met onze sponsoren. Zij worden benaderd 
rondom Tentenkamp maar ondersteunen gewoon met 
hun sponsoring alle activiteiten van een heel jaar. 
Zonder deze ondersteuning zouden vele activiteiten 
er heel anders uitzien. Daarom blijven we het aloude 
cliché herhalen “Denk aan onze sponsoren. Zonder 
hen kunnen wij het ook niet”. Namens de gehele 
sponsorcommissie wil ik ook graag onze sponsoren 
weer bedanken voor de prettige samenwerking. Onze 
deur staat altijd open voor suggesties en opmerkingen 
en graag komen wij u volgend jaar wederom 
lastigvallen! We zijn er echt heel erg trots op julie in 
ons (Tenten) kamp te mogen hebben! Voor de tweede 
keer mogen wij onze dank uitspreken aan 
Linda Vermeijs en Ellen Meij die verantwoordelijk zijn 
voor het maken van ons prachtige programmaboek. 
Zij verzorgen de Lay-Out en hebben ook nog het geduld 
om steeds onze wijzigingen na het verstrijken van de 
Deadlines door te voeren. Meiden. TOP!
Allemaal een heel goed, mooi en vrolijk Tentenkamp 
gewenst.

Namens de sponsorcommissie:

André Bodegom
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T  0182 - 30  81 18

www.poweropdewerkvloer.nl

Timmerfabriekstraat 8 Bergambacht

SRS SERVICEDIENSTEN
uitzenden en werving en selectie van personeel voor úw werkvloer

Heerlijk genieten op ons terras!

www.barolobergambacht.nl

 0182 - 35 51 79 • info@barolobergambacht.nl

Hof ter Bergen 21 • 2861 DR Bergambacht 

sponsors

Oudebrugweg 13     T (0182)   54 18 80        verhuur@wijngo.nl  
Gouda     F (0182)   54 18 88               www.wijngo.nl 

www.rabobankkrimpenerwaard.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Veel plezier tijdens de kindervakantieweek!

Wij dragen graag een
steentje bij. 
Dat is het idee.
Deze zomer is er weer een speelweek in jouw dorp. 

De Rabobank Krimpenerwaard ondersteunt deze activiteit. 

Ambachtelijke Slager Fred van Laar• 
Anybody Vrijetijdsmode vof• 
Arjan Snoek Hoveniersbedrijf• 
Arno Snoek Hoveniersbedrijven• 
Bergambacht Optiek B.V.• 
Bezemer Bouw B.V.• 
Bie Bouwadvies BV• 
Botter Brandstoffen BV• 
Bouw- & Aannemingsbedrijf Gebr. De Langen B.V.• 
Bouwbedrijf Frans Vink & Zonen b.v.• 
De Jong Afbouw Bergambacht B.V.• 
De Jong’s Timmerfabriek Bergambacht B.V.• 
Den Hartog Reparatie & Verhuur• 
Den Hoed Aannemers• 
Dieks Decorations• 
Echte Bakker J. v/d Eijk• 
Ford Schakel• 
Fysio Fitness• 
Galjema Rotterdam B.V.• 
Golfbaan Crimpenerhout• 
Hooftman Volvo• 
Houdijk & Den Boer BV• 
Klussenbedrijf Ronald van Vliet• 
Koppe Agenturen• 
Lagendijk Tuin en Landschapsarchitekten B.V.• 

Louwerenburg• 
M. van Buren Verhuurbedrijf• 
Multimate B.V.• 
My Accessories• 
Oosterom & van Leeuwen• 
Plomp Funderingstechnieken• 
R&B Infrastructuren B.V.• 
Rabobank• 
Radiair Totaalinstallatie• 
Reclamebureau MMX• 
Rehorst Elektrotechniek B.V• 
Restaurant Barolo• 
Schildersbedrijf Nieuwveld B.V.• 
ShareSelect B.V.• 
Sortimo Nederland B.V.• 
SRS Servicediensten B.V.• 
Stout’s Tuincentrum• 
Ton & Marjo Eichelsheim• 
TVS Design• 
Van Egmond makelaardij BV• 
Verdo Staalconstructies BV• 
VODAVI B.V.• 
W. de Jong Car Restyle• 
Wijngo Holland B.V.• 
WLT Liquid & Gas Loading Technology B.V.• 

Voor aanbiedingen en openingstijden zie website: www.multimate.nl

Transportstraat 28
2861 DZ  Bergambacht
tel. 0182 - 352679

Sleutelservice • Bezorgservice • Opmeetservice
Zaagservice • Eigen parkeergelegenheid

www.radiair.nl

Totaalinstallatie
 Installatietechniek - Elektrotechniek - Onderhoud & Service

Radiair - Ambachtsweg 11 - Lopik
E: info@radiair.nl   
T: 0348 - 552366

verwarming
koeling
luchtbehandeling
elektrotechniek
service & onderhoud
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Vestigingen in Bergambacht, Capelle a d IJssel, 

Haastrecht, Waddinxveen en Zoetermeer

VERKOOP

REPARATIE

ONDERHOUD

FITSERVICE

VERHUUR

SCHADEHERSTEL

LEASE

/

Be r gambach t ,  P rov in c i a l e  weg  7a ,  Te l . :  0182  -  35  70  55
e -ma i l :  i n f o@smi t sau to .n l  www. sm i t sau to .n l

   

www.choices.nl

Vrienden van het tentenkamp

ADEON Technologies B.V.
Anto Elektra
Automobielbedrijf De Gruyter & De Jong
Bijl Tweewielercentrum V.O.F.
Choices
Cicero
De Kruijff Grafimedia
Grafisch Centrum van den Bogaard
Fred Lamberink Tegelzetter
Koolwijk Polsbroek B.V.
Loonbedrijf M.C. Bogaard
Marco Spiering Koper & Zinkwerken
Materieeldienst Bergambacht B.V.
Plus Van Der Vlist
Qua Wonen
Rodenburg's Drogisterij-Parfumerie-Fotohandel

Smits Autobedrijven B.V.
Tempus
Van Der Mark Verzekeringen
Van Driel Transport B.V.
Van Eijk Installatie B.V.

 

Vrienden van het tentenkamp
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supporters
Administratieburo CBM• 
Administratiekantoor W. Verwaal• 
Architektenburo ir. Jaap van der Laan BNA• 
Autobedrijf De Bie• 
Autorijschool Quick• 
B.V. Veerdienst Bergstoep• 
Bakkerij Blanken B.V.• 
Bea van Vliet Pedicure• 
Berkouwer Hoveniersbedrijf• 
Both Auto’s• 
Cadcenter B.V.• 
Cor Terlouw & Zonen• 
De Gouden Roos Fleurstudion V.O.F.• 
De Kappert• 
Dierenspeciaalzaak “Tropika”• 
E.B.S. Schilderwerken• 
Edwin Terlouw Timmer en Onderhoudsbedrijf• 
Eetcafe ‘t Centrum B.V.• 
Fred Kreukniet Keukens en Badkamers• 
G.P. van Meerkerk Holding B.V.• 
Herreveld & De Vogel• 
Johan Snoek Dienstverlening• 
Kantoor Special Bergambacht• 
Kapsalon Grea B.V.• 
KM&S B.V.• 
Kraan timmer-interieurbouw• 
Loonbedrijf Adriaan Meerkerk• 
Lothassa Secretarie• 
M.S. Amice• 
Magna Vloerenindustrie• 
Makelaardij Witzier• 
Nana Groen Wonen• 
Notarispraktijk Mr. F. J. de Ridder B.V.• 
Prins Tuinhuisjes BV• 
R. Stokvis Glas BV• 
Rietdekbedrijf Bergambacht• 
Spider Engineering B.V.• 
Tandtechnisch Laboratorium L.H. Schwaab• 
Texaco Mesker• 
Timmer- en Aannemingsbedrijf Roth• 
Timmer en Onderhoudsbedrijf D. Den Besten• 
V.O.F. Snackbar Den Uijl• 
Van der Ham Rhijngouw Assurantiën b.v.• 
Van Der Hoeven Int. B.V.• 
Van Duin Bureau voor Warmtetechniek• 
Van Eijk Constructie B.V.• 
Varkenshandel Den Hoed BV• 
Vision Active B.V.• 
W. Oskam B.V.• 
Zuijderduijn AGF• 

 

Voor al uw: 
 
Constructiewerk 
Trappen 
Loodsenbouw 
Laswerkzaamheden  
Balkonhekwerken  
(staal en aluminium)   

 
 

 
 

Timmerfabriekstraat 9 
2861 GW BERGAMBACHT 

Tel  0182-35 52 80 
Fax 0182-35 52 83 

Email info@verdo.nl 
 

 

• FYSIOTHER APIE

• F ITNESS

• FYSIO-FITNESS

Een goed plan na de zomervakantie? 

Ga sporten!
Iedereen beweegt anders, komt anders in beweging en wordt 
anders bewogen. Onze fysiotherapeuten en hooggekwalifi ceerde 
instructeurs weten dit als geen ander en geven u de juiste 
begeleiding. Kijk voor de vele mogelijkheden die wij u bieden op: 

WWW.FYSIOFITNESS-BERGAMBACHT.NL

Meidoornstraat 5 Bergambacht
Tel.: 0182 - 352060
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EEN WARM WELKOM 
BIJ TEMPUS

info@tempus.nl    T 088 - 895 5000    www.tempus.nl

Neem contact op met Tempus voor de laagste prijs en de beste service voor 
uw nieuwe CV-installatie voor koop en huur. Wij leveren alle bekende merken.

043-11_Temp adv A4 FC v2.indd   1 17-06-2010   14:02:41


