Dit kampboekje is van:
…………………………………………………………………………

Hallo jongens en meisjes,
Het jeugdkamp komt er weer aan. We gaan in het weekend van 13-14-15 april met z’n allen weg.
Hebben jullie er al zin in?
Adres:
De Runsvoort
Runsvoort 2
5268 KN Helvoirt
0411-641379
Telefoon nummers om te bellen:
Edith van Dijk: 06-11764461

Patty Frijters – van Esch: 06-53729407
We verzamelen ons op vrijdag 13 april om 16.30uur bij De Kraacht. Daar kun je, je bagage afgeven en
afscheid nemen van je ouders.
Zorg er dus voor dat je op tijd aanwezig bent om je bagage af te geven, zodat we op tijd met z’n allen
in de bus kunnen zitten.

In dit boekje vind je het programma van het kamp, het kampreglement, wat je wel en niet mee hoeft
te nemen.
Bewaar dit kampboekje goed en neem het mee op kamp, dan weet je precies wat er allemaal gaat
gebeuren.

Tot vrijdag 13 april!!

Groetjes van de kampleiding:
Edith van Dijk, Kristel van Esch, Marco Vugts, Laura van Gils, Patty Frijters-van Esch, Annyka van der
Schoot, Hans Verschuuren, Cindy de Kroon, Romy Jonkers, Sander van Geel, Luuk Harks, Bieke
Lemmens, Sander Versteijnen en Robin Lauwerijsen.

KAMPREGLEMENT:
Om ons verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, geldt er een aantal algemene
regels:


Niemand verlaat het kampterrein zonder begeleiding.



Hou het terrein en de bossen schoon. Ruim steeds je rommel op, zodat alles netjes
blijft.



Het is niet toegestaan te roken.



Het is niet toegestaan om energie drink mee te nemen !!



GSM’s, Ipads, i-pods enz, kun je beter thuis laten. Neem je ze wel mee, is dit op eigen
risico! Moet je bellen, dan heeft de leiding telefoon bij zich.



De natuur is om te genieten. Verniel niets, ruk geen takken af en vertrap niets.



Balspelen dienen uitsluitend op de speelweide plaats te vinden.



De slaapvertrekken zijn er om te slapen en niet om in te spelen.



De wasgelegenheden en de toiletten zijn geen speelplaats.



Zorg ervoor dat andere mensen op het terrein geen last hebben van ons.



Luister goed naar de uitleg van de kampleiding.



Corveediensten worden bij toerbeurt verricht.

Ik ga op kamp en ik neem mee…………

Om te gaan slapen:

onderlaken of hoeslaken VERPLICHT!

slaapzak en/of dekens

kussen met kussensloop

pyjama of nachthemd

slaap
Om je te wassen:

handdoek, washandje, tandpasta, tandenborstel, zeep, kam……

slippers
Om je te kleden:

sportkleding, in ieder geval een blauw en een wit T-shirt

ondergoed en sokken

jack en/of regenjas

schoenen, sportschoenen en evt laarzen?!

extra warme kleding voor ‘s avonds buiten

voor het goede weer: badkleding

oude kleren (geen garantie dat kleren weer schoon worden)
Om te sporten en te spelen:

tafeltennisbatjes en balletjes

gezelschapsspelletjes

zaklantaarn

Wat je niet mee hoeft te nemen:




Telefoons, I-pods, I-pads.
Energie drink !!
Geld

Wanneer je dit wel mee brengt, is dit geheel op eigen risico!!

Zorg ervoor dat je koffer of tas voorzien is van naam en adres!!

Ook zouden wij het fijn vinden wanneer je een telefoonnummer bij je
hebt waarop je ouders eventueel te bereiken zijn tijdens dit weekend.

Vrijdag 13 april:
16.30 uur

Verzamelen bij de Kraacht.

17.00 uur

Vertrekken met de bus

17.30uur

Aankomst. Bedden opmaken en als je klaar bent mag je gaan spelen.

18.30uur

Eten

20.00 /
20.30uur

Avondspel

22.00 /
22.30uur

… … uur

Nachtspel
(voor iedereen die nog wakker is)
Slapen

Zaterdag 14 april
8.00 uur

Opstaan

8.30 uur

Oefeningen in het bos/op het speelveld met daarna een heerlijk ontbijtje

10.30 uur

Sport & Spel bij het kamphuis met om 11.30u een korte drinkpauze

13.00 uur

Lunch

14.00 uur

Bosspel

16.30 uur

Einde middagprogramma en we worden in de speelwei losgelaten!

18.00 uur

Avondeten

+/-19.30 uur Avondprogramma
(22.00 uur

Kampvuur)

23.00 uur

Nachtspel

??.?? uur

Slapen……(eindelijk)…………………………

Zondag 15 april
8.30 uur

Met heel veel moeite wakker worden en opstaan

9.00 uur

Flinke warming up om wakker te worden

9:15 uur

Penalty’s nemen op een van onze super keepers, als je scoort, mag je gaan eten

9.30 uur

Ontbijt

10.30 uur

Bagage inpakken en klaarzetten & de locatie schoonmaken

11.30 uur

Het grote White Demons kamptoernooi

13.00 uur

Lunch

14.00 uur

vervolg van het grote White Demons kamptoernooi

15.00 uur

Bagage inladen en opmaken voor de terugreis

15.30 uur

We vertrekken met de bus helaas alweer naar De Kraacht

+/- 15.45u/
16.00 uur

Aankomst op De Kraacht, waar we verwelkomd worden door alle papa’s en mama’s.
Het jeugdkamp 2018 zit er weer op

