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Naaiweekend 2019 
Vrijdag 1 t/m zondag 3 februari 

 

 

Groepsaccommodatie “De Peppelhoeve” Putten (Gld) 
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Beste Sancho kamp deelnemers, 

Nog een paar weken en dan is het zo ver: we gaan op kamp. Spannend en leuk, maar ook stressvol 
want wat neem je nu allemaal wel en niet mee. En gaat het je lukken om die hele lijst met 
werkstukken af te krijgen. In dit informatieboekje vinden jullie alle informatie die van belang is voor 
het weekend. Naast een praktische inpaklijst vind je in dit boekje ook wat afspraken en regels, zodat 
het voor iedereen een gezellig en geslaagd weekend is.  

Hopelijk hebben jullie net zo veel voorpret als dat wij dat hebben gehad. Het belooft weer een 
mooi en creatief weekend te gaan worden. 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust op het forum of mail het bestuur op 
naaiweekend@verenigingsancho.nl. 

Namens het bestuur, veel plezier! 

 

Algemene informatie 

Vereniging Sancho heeft groepslocatie de Peppelhoeve van vrijdag 1 februari 16.00 uur tot zondag 
3 februari 16.00 uur tot haar beschikking. Eerder komen op vrijdag heeft geen zin. Kom je toch 
eerder, dan kun je je auto wel parkeren, maar zul je je nog even in het dorp moeten vermaken. 
Eerder vertrekken op zondag kan, maar zorg dat je corvee taken gedaan zijn en je werkplek 
opgeruimd is. Het gezegde is niet voor niets: ‘Vele handen maken licht werk!’ 

Bij binnenkomst word je verzocht om je aan te melden bij een van de dames van het bestuur. Zij 
zullen je op weg helpen richting de slaapkamers en het naaiatelier. De deelnemers die hun spullen 
een plekje gegeven hebben, kunnen alvast de tafel gaan dekken voor de avondmaaltijd. Dan kunnen 
we gezamenlijk de eerste maaltijd nuttigen en daarna snel aan de slag. 

De rest van het weekend is geheel voor eigen invulling. Er zijn geen vaste bedtijden en ook uitslapen 
of juist vroeg opstaan is geen probleem. Het is waarschijnlijk overbodig om te melden om rekening 
met elkaar te houden. Dus rustig doen op de slaapkamers (geen kussengevechten na 23.00 uur) als 
er al andere dames proberen te slapen of in de ochtend proberen uit te slapen.  

Er zal regelmatig voor een natje en een droogje worden gezorgd, maar schroom niet om daar zelf 
initiatief in te nemen. De organisatie komt ook voor haar eigen plezier en om lekker te kunnen 
naaien. 

Er is een zwembad aanwezig op de locatie en er bevindt zich een stoffenwinkel / quiltwinkel in 
Putten. Op 15 km afstand zit Karteris Stoffen (in Barneveld). Er zijn geen excursies gepland, ieder is 
vrij om gebruik te maken van de voorzieningen in de buurt als daar behoefte aan is. Op de laatste 
pagina van het boekje zijn de adresgegevens opgenomen. 
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Wat is handig om mee te nemen? 

Overnachting:  

We slapen in 2 persoons-slaapkamers met eigen sanitair. Het is handig om mee te nemen: 

 Hoeslaken, kussensloop en dekbed of slaapzak (tenzij je beddengoed hebt gehuurd) 
 Nachtkleding 
 Handdoeken en toiletgerei 
 Badslippers o.i.d 
 Opladers en snoer voor je elektronica. Verlengsnoer met stekkerdoos voor op de kamer is 

handig . Er zijn uiteraard stekkerdozen voor de machines in het atelier, maar als 
iedereen ook zijn telefoon inplugt komen we ruimte tekort.  

 Oordoppen, voor het geval je kamergenoot snurkt  
 Kleding weten jullie vast zelf, een dikke trui is aan te raden.  
 Mocht je willen gaan zwemmen, neem dan je zwemkleding en grote handdoek mee.  

Het bestuur heeft de vraag gekregen of er eenpersoonskamers beschikbaar zijn. De 
locatiebeheerders zal meer dan 20 slaapkamers open doen, we kunnen dus meer dan 20 
slaapkamers gebruiken. Voor een aantal mensen is het dan ook mogelijk om alleen op een kamer te 
slapen. Wel verzoeken we iedereen uitdrukkelijk om een kamer alleen als eenpersoonskamer te 
gebruiken als het voor jouzelf of een kamergenoot echt een heel vervelende nacht wordt als een 
kamer gedeeld wordt (met name snurken). De kostprijs van onze overnachtingen is namelijk 
bepaald op basis van het schoonmaken van 20 slaapkamers. Als er meer slaapkamers gebruikt 
worden, kunnen er meer schoonmaakkosten in rekening gebracht worden. 

 

Naaispullen:  

 Krat waarin je je naaispullen kwijt kunt in het naaiatelier (verplicht!), met naam! 
 Naaimachine, elektriciteitssnoer en ... voetpedaal! 
 Patronen 
 Stoffen 
 Fournituren 
 Schaar, pen, spelden, naalden, aantekeningenboekje 
 Watervaste stift en/of labels om alles van je naam te voorzien (thuis al zoveel mogelijk 

doen) 
 Handig : een eigen verlengsnoer voorzien van je naam 

>> Tip: maak thuis alvast pakketjes zodat één pakketje alles bevat voor één naaiproject. 
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Regels & afspraken 

Algemeen: 

 De tafels en banken in de zalen mogen niet verplaatst worden. 
 Servies niet van ene locatie naar de andere meenemen!! 
 Voer je corvee netjes volgens het rooster uit. 
 Breng je eigen afwas naar de keuken  
 Toiletten? Kijk voor het verlaten even achterom en haal die borstel door de kom  
 Rokers? Niet voor de deur of onder open ramen gaan staan en het verzoek om zelf de 

peuken op te ruimen. 
 Sancho zorgt voor de catering van de maaltijden, wil je wijn of andere alcoholische dranken 

dan kun je dat zelf meenemen. Voorgaande jaren was er te veel aan ‘luxe artikelen’ als 
chips, nootjes, chocolade en dergelijke dat het bestuur besloten heeft dit niet aan te 
schaffen. Wil je uit deze voedingsgroep graag iets nuttigen tijdens het weekeind, dan is het 
zelf meebrengen aan te raden. 

Voor in het naaiatelier: 

 Neem een krat mee met je naam er op zodat je je naaispullen daarin kan wegzetten aan 
het einde van de dag. Dan blijft de zaal netjes. 

 Er zijn 4 werkplekken aan een tafel. Houd je hier ook aan, dan heeft iedereen evenveel 
ruimte tot haar beschikking. 

 Zorg dat je met je stoel, krat of wat dan ook niet de loopruimte blokkeert.  
 In de werkruimte zijn hoge tafels aanwezig. Deze kun je gebruiken om patronen over te 

nemen en stof te knippen etc. Zo blijft de ruimte op de werkplekken vrij voor de machines. 
Je kunt ook gebruik maken van de tafels in de eetzaal in het andere gebouw. 

 Pas op met vallende spelden. Ruim ze gelijk op als je spelden laat vallen. 
 Vanwege het stroomverbruik: strijkijzer uitzetten na gebruik. 
 Zorg voor een schoon naaiatelier: losse draadjes, snippers stof etc. graag zelf opruimen.  
 Eind van de dag graag je naaispullen in het atelier opruimen zodat de tafels (op machines 

na) leeg zijn, de vloer leeg is en er een bezem door de ruimte gehaald kan worden. 
 Plaats spullen die je niet gebruikt zoveel mogelijk buiten het atelier, het liefst in je auto. 

Denk dan bijvoorbeeld aan de beschermkap van je machine of projecten waar je op dat 
moment nog niet mee aan de slag gaat. 

Het corveerooster zal uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het weekend op het forum geplaatst 
worden. Kijk bij binnenkomst meteen even wat je moet doen, zodat je je corvee taken op het 
juiste moment kunt uitvoeren. Dan blijft het voor iedereen een leuk weekend. 
 
Vertrek je eerder of kun je om wat voor reden dan ook een corveetaak niet uitvoeren? Kijk dan 
zelf of iemand de taak van je over kan nemen.  
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Adresgegevens 

Groepslocatie De Peppelhoeve 
Peppelerweg 42-46 
3881 NA Putten 
Tel: 0341-351569 

Stoffenwinkel: 1,5 km afstand 
Stoffen en Baby Studio 
Klaas Bosstraat 14 
3882 AM Putten 

 

Stoffenwinkel 15,1 km afstand (auto) 
Karteris Stoffen 
Schoutenstraat 31 
3771 CE Barneveld 
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Foto’s van onze locatie:  

 

 

Tweepersoons slaapkamer: 

 


