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Algemene informatie  
  

 Yeah…..  

  

Hebben jullie ook 
zo’n zin in het 
aanstaande kamp? 
Dit jaar gaan we een 
spectaculair kamp 
beleven, want het 
thema van dit kamp 
is namelijk:  
  

Pirates of KCR!!! 

  

Om goed voorbereid aan dit avontuur te beginnen is het 
belangrijk om dit kampboekje aandachtig door te nemen.  
  

We meren ons piratenschip aan en verblijven tijdens dit 
kamp in groepsaccommodatie ’t Campvelt te Doornspijk, 
nabij de Veluwe. (www.campvelt.com).  
 
Hier zullen we van vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 
juni verblijven. Op vrijdag vertrekken we om 18:00 vanaf 
het clubhuis van KCR aan de Kastanjelaan.  

 
We gaan ervan uit dat je dan al gegeten hebt! Het is echt 
belangrijk dat je op tijd aanwezig bent, aangezien we de 
spullen moeten inladen. Zorg er dus voor dat je om 17:15 
aanwezig bent! We zijn maandagmiddag om ongeveer 
17.00 weer terug bij het clubhuis.  
 

Hou de site en de Jeugdcommissie Facebookpagina goed in 
de gaten, hier zullen we voor, tijdens en na het kamp foto’s 
en berichten op plaatsen.   

http://www.campvelt.com/
http://www.campvelt.com/
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Wat moet je niet vergeten?  
  

• Slaapzak, kussensloop en onderlaken  
• Kussen  
• Toiletartikelen, handdoeken, washandje  

• Sportkleding/sportschoenen  

• Extra oude kleding die nat en vies mogen worden  

• Zwemkleding en badlaken  

• Badslippers en extra paar dichte schoenen (niet je 
mooiste)  

• Rugzak(je)  

• Leuke spelletjes voor in je eigen tijd  
• Vuilniszak  

• Regenkleding (hopelijk niet nodig)   
• Zakgeld (zeker niet te veel!)  
• Theedoek  

• Veiligheidshesje  

 

  

Wat mag je thuislaten?  
  

In verband met de veiligheid van jezelf en anderen zijn 
alcoholische dranken en energydrinks tijdens het kamp 
verboden.  Muziekboxen zijn op het kampterrein eveneens 
niet toegestaan. 
  

Ook spullen waarmee je anderen vol 
kunt smeren kun je zeker thuis laten, 
want hier zit niemand op te wachten. 
Gezien de beperkte laadruimte 
vragen we jullie de spullen in een 
(sport)tas mee te nemen en je koffer 
thuis te laten staan.   
  

Tot slot is het raadzaam om waardevolle spullen zo veel 
mogelijk thuis te laten.   
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Wie is de leiding?  
  

Ongetwijfeld heb je de fantastische posters al gezien! Deze 
editie is de leiding getransformeerd tot stoere piraten: 
Marloes Hollebrandse, Martijn van Beekom, Jamie Schuit, 
Kaj de Waal, Rosanne Brouwer, Willem Klok, Patricia van 
der Burgh, Rens Onderdelinden, Loes de Vries, Joris Poot, 
Dagmar van ’t Hof, Lisa van Gulik en Maarten Berends.  
De kombuis wordt bemand door onze koks Ronald 
Eijsberg en Kirsten Schuijer. 
  
Contactpersoon voor medicijnen is Kirsten Schuijer. 
Medicijnen moeten voor vertrek (met naam erop!) worden 
ingeleverd. Dit kan bij Rosanne Brouwer.   
 

Alleen in uiterste noodzaak is het mogelijk om tijdens het 
weekend de kampleiding te appen of bellen:   
Patricia van der Burgh 06-31918963 
Ook voor vragen over het kamp kun je bij Patricia terecht. 

 

Gezocht: lekkers voor tussendoor… 

  

Om ervoor te zorgen dat we wat 
variëteit bij de limonade en koffie 
hebben, zoeken we bakmoeders 
(en -vaders) om iets lekkers te 
bakken. De koeken en cakes vinden 
namelijk altijd gretig aftrek in het 
kampweekend, zeker na een 
inspannende activiteit. Dit jaar is 
het ook mogelijk om fruit aan te 
leveren, als gezonde tegenhanger 
voor al dat lekkers. Voor vertrek 
kunt u het in het clubhuis afgeven 
bij de leiding. Alvast hartelijk 
bedankt namens alle kids!  
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Dit jaar is ons thema: Pirates!!!  

  

Ai Captain! Dit jaar kiezen we het ruime sop en laten we 

ons onderdompelen in de wereld van piraten, zeerovers, 

boekaniers en andere kapers. 

 
Geheel in de stijl van dit thema 

heeft de kampleiding allerlei 

activiteiten verzonnen. Natuurlijk 

gaan de verschillende groepjes de 

strijd met elkaar aan om de 

grootste schat van het kamp te 

veroveren, maar bovenal is dit 

kamp bedoeld om een gezellig en 

leuk weekend met elkaar te 

beleven.  

  

De afsluiting van het kamp is de bonte avond. Kom geheel 
in stijl van het thema naar dit feest. Ben jij een stoere 
zeebonk of een mooie matroos?  

Op de bonte avond is er ook ruimte voor eigen inbreng. 
Verzin alleen, in een tweetal of in een groepje een 
superleuk optreden! Dit kan een lied zijn of een dansact of 
een klein toneelstukje, wat je maar kan bedenken en leuk 
vindt om te doen! Tijdens de bonte avond wordt er ook 
een gezamenlijke activiteit gespeeld in de stijl van het 
piratenthema. Dit houdt in dat er op de bonte avond geen 
quiz/groot spel gedaan kan worden.  

We hopen het niet, maar mochten de 
weersomstandigheden zo slecht zijn dat we niet naar 
buiten kunnen, dan zorgen wij uiteraard dat er genoeg 
dingen zijn om binnen te doen!  
Wij hebben er zin in, jij ook?!  
 
Schip Ahoy!   


