Hoi hoi allemaal!
Hier leest u het kampboekje voor ouders en kinderen. Dit jaar gaan we van vrijdag 1 juli tot en met
zondag 3 juli op kamp naar kampeerboerderij “De Kiek”, gelegen in Alphen (Noord-Brabant). Een heel
mooi kamphuis in de buurt van een bosrijke omgeving. Om ervoor te zorgen dat het na 3 jaar
eindelijk weer een geweldig kamp wordt hebben we in dit boekje een aantal tips, afspraken en
suggesties. Ook vind je in dit boekje een paklijst en andere handige informatie. Mocht je na het lezen
van alle informatie toch nog vragen hebben zoek dan even contact met Maartje (06-44071757), Noah
(06-23952783) of Daniëlle (06-18552622) .
Locatie
Kampeerboerderij “De Kiek”
Looneind 6
5131 RK, Alphen (NB)
Programma
Vrijdag 1 juli
17:30 verzamelen bij de kantine van Tempo
18:00 vertrek richting kamphuis
20:00 Aankomst op kamphuis (kamers indelen, limonade drinken)
21:00 Aanvang avondspellen
Zaterdag 2 juli
8:00 Wakker worden
8:30 Ontbijt
9:00 Aanvang zaterdagactiviteit
12:30 Lunch
13:00 Activiteit
17:30 Avondeten
20:00 Bonte avond
Zondag 2 juli
9:00 Wakker worden
9:30 Ontbijt en daarna kamers opruimen en spullen inpakken
10:30 Aanvang activiteit
12:30 Lunch
15:00 Ouders op het terrein welkom om kinderen op te halen
15:30 Gezamenlijke foto en iedereen naar huis
17:00 Verwachte aankomsttijd in Alphen aan den Rijn
Bijzonderheden
Als het goed is hebben jullie op het inschrijfformulier duidelijk aangegeven of er bijzonderheden zijn.
Mocht dit vergeten zijn dan graag alsnog even doorgeven aan Maartje, Noah of Daniëlle. Ook als
kinderen medicatie in eigen beheer hebben dan zijn we hier graag van op de hoogte.
Mocht uw kind last hebben van heimwee, slaapwandelen, bedplassen of zijn er andere zorgen of
zaken waar rekening mee moet worden gehouden dan horen wij deze ook graag.

In geval van nood
Mocht er tijdens het kamp iets naars gebeuren dan zullen wij u uiteraard daarvan op de hoogte
brengen. Mocht er vanuit het thuisfront iets spelen dan vragen wij u om contact te zoeken met de
leiding en niet direct met uw kind zelf. Zo houden wij het overzicht en kunnen wij eventueel goed
reageren.
In geval van nood kunt u tijdens het kamp contact zoeken met Noah via 06-23952783, Daniëlle via
06-18552622 of Maartje via 06-44071757.
Overige zaken
Hieronder een korte opsomming van wat tips en afspraken die er voor zorgen dat het een tof
weekend wordt.
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Mobiele telefoon (en andere dure apparaten) mogen wel mee, maar geheel op eigen risico.
Wij zorgen voor muziek, zijn mobiel bereikbaar en maken foto’s dus in principe is er niets
nodig.
Zwemdiploma’s zijn verplicht. We gaan dit niet controleren, maar gaan er van uit dat als het
kind is opgegeven dat het kan zwemmen.
Tijdens het kamp wordt er continue limonade geschonken. Ook zullen de kinderen naast
ontbijt, lunch en avondeten af en toe een tussendoortje krijgen (appel, liga oid). Uiteraard
mogen de kinderen wel zelf snoep/chips en drinken van thuis meenemen.
Gedurende het weekend verkopen we tegen inkoopprijzen ook nog snoep, chips en drinken.
5 euro zakgeld is meer dan voldoende.
Zaken die niet mee mogen op kamp:
o Energy drank
o Stinkbommen
o Rookbommen
o Zakmes
o Alcohol/drugs
Er worden diverse activiteiten en spelletjes georganiseerd. De ene keer zit je met
leeftijdsgenoten en teamgenoten, de andere keer mengen we alles door elkaar.
Er worden veel spelletjes in de bossen gedaan. Bij thuiskomst moeten de kinderen goed
gecontroleerd worden op teken. Mochten wij tijdens het kamp al teken ontdekken dan zullen
wij ze uiteraard zelf op de goede manier verwijderen.
Per kind maximaal 1 koffer of sporttas mee. De ruimte is beperkt
Voor de jongere kinderen is het handig als de kleren die ze meenemen worden gemerkt met
hun naam oid. Samen inpakken wil ook nog wel eens helpen bij het terugvinden van spullen.
Mocht het weer erom vragen dan heeft de kampleiding zonnebrand.
Van de E en de F kinderen wordt er verwacht (en daarin worden ze begeleid) dat ze op
vrijdagnacht op een gegeven moment gaan slapen. De oudere jeugd heeft hierin meer
vrijheid, maar de ervaring leert dat een paar uur slaap de volgende dag wel beter aanvoelt.

Leiding
Dit jaar gaan er 20 mannen en vrouwen mee als kampleiding. Alle 20 hebben zij hun VOG
aangevraagd en verkregen. Allen spelen bij Tempo (vanaf de junioren en ouder) en verrichten
daarnaast ook nog verschillende vrijwilligerstaken binnen onze vereniging.

Rijdersschema terug
Op zondag worden de kinderen opgehaald en teruggebracht door de ouders die zich daarvoor
hebben opgegeven. Wij zullen een schema maken, zodat iedereen voor aanvang van het kamp weet
met wie hij/zij terug rijdt op zondag. Dit schema zal tzt op de site verschijnen. Eventuele vragen of
opmerkingen over het rijden kunt u mailen aan Maartje via maartjeverduyn@hotmail.com .
Paklijst
-

-

Kleding voor goed en slecht weer.
Toiletartikelen
Minimaal 2 paar schoenen. (voorkeur dichte schoenen i.v.m. bosrijke omgeving!)
Slippers
Bord, beker en bestek. (met je naam erop)
2 Handdoeken.
Zwemkleding.
Zaklamp.
Klein beetje zakgeld (in kleingeld) voor snoep.
Kussen, hoeslaken en slaapzak.
Een oud wit t-shirt welke vies mag worden.
Een dierenknuffel (liefst thema jungle). Neem niet je lievelingsknuffel mee, er is altijd een
kans op beschadiging, kwijtraking, of het vies worden van de knuffel. Deze knuffel zal bij
aanvang van het kamp worden ingeleverd en vervolgens worden gebruikt bij een van de
activiteiten. We proberen dat iedereen zijn knuffel terug krijgt, maar kunnen dit niet
garanderen. De knuffel mag niet groter zijn dan een korfbal.
Witte sokken die vies mogen worden.
Precies 13 rijstkorrels.

