KAMP 2015
‘T CAMPVELT
THEMA: TROPICAL

Deze kampkrant is van:
……………………………………

Wanneer:

Vrijdag 13 mei t/m maandag 16 mei 2016

Vertrek KCC:

Vrijdag 13 mei, verzamelen om 18.00 uur

Verwachte terugkomst:

Maandag 16 mei ca. 17.00 uur

ALGEMENE INFORMATIE
Nog even en dan is het weer zover!! Het altijd even gezellige pinksterkamp van KCC.
Zoals jullie misschien al hebben gelezen, gaan we dit jaar naar Groepsaccommodatie “’t
Campvelt” in Doornspijk. Het kamphuis ligt aan de rand van het bos en bij een grote
zandverstuiving. Er is een tafeltennistafel, een volleybalveld en er staan voetbaldoeltjes. Dus
neem eventueel een voetbal/volleybal en/of tafeltennisbatjes mee.
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een leuk programma samengesteld, maar dit blijft nog
even een verrassing.
Hieronder volgt wat algemene en belangrijke informatie.
Bestemming:
Groepsaccommodatie ’t Campvelt
Adres: Verlengde Haerderweg 21-29
8085 RJ DOORNSPIJK
Tel.: 0525 - 6622264
Email: info@campvelt.com
Site: www.campvelt.com

De aanspreekpunten voor dit kamp zijn:
Aad Buijs
tel.:
06 41 25 12 00
Janet de Gelder
tel.:
06 26 32 03 61
Alexander van Dieren
tel.:
06 42 08 12 86
Janine Janssen
tel.:
06 26 15 82 06

BELANGRIJK!BELANGRIJK!BELANGRIJK!
In verband met de veiligheid van de kinderen en de leiding,
tijdens activiteiten, is het noodzakelijk dat iedereen (dus leiding
en kinderen) een hesje meeneemt.
Voordat de kinderen op vrijdag de bus in gaan moeten zij het
hesje, voorzien van hun naam, inleveren bij de leiding!!!

OOK BELANGRIJK!!!
Het is de bedoeling dat iedereen vrijdagavond voor het vertrek
van de bussen thuis heeft gegeten!

VERGEET OOK JE VERKLEEDKLEDING VOOR DE BONTE AVOND
NIET!!!!
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Slaapzak
Kussensloop
Onderlaken
Pyjama
Pantoffels/slippers
Sokken
Ondergoed
Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo,
washandje, handdoeken)
Trui/T-shirts
Regenjack/pak
Lange broek/korte broek
Laarzen en/of extra paar schoenen
Stevige schoenen
Zaklamp
Spelletjes/boek
Zakgeld (er is een snoepwinkeltje)
VEILIGHEIDSHESJE (voor iedereen!!)
Zonnebrandcrème
Zonnebril en/of petje
Medicijnen (gebruik je medicijnen, vergeet deze niet mee te
nemen. Je kunt ze inleveren bij de leiding)
Evt. verkleedkleding
Evt. bal of tafeltennisbatjes

Stop alles in een grote sporttas of
weekendtas!
Neem geen kostbaarheden mee die je toch
niet nodig hebt, zoals Ipads, sieraden etc.
Neem ook geen alcoholhoudende dranken
mee, want deze worden ingenomen door de
kampleiding.

Wie gaan er mee?
A. Marit Butter
Quinta van Vlaanderen

Judith Knops
Nina Wierenga

B. Kuno Boers
Quinten van Dieren
Dennis de Does
Esmee Golz
Femke Haas
Mandy Huibregtsen
Lennart v.d. Krogt
Marijn Noordsij
Robin van der Palm
Wietse Ras
Marleen Taal

Dominique Brands
Timo van Dieren
Jacqueline Dijksman
Santiago Egurrola Godoy
Jelle van Houdt
Dave Kalkman
Noa Kroon
Jacintha Milena Nederlof
Sabine Postma
Sanne Smaal
Cleo de Winter

C. Celie Voets
Misja van Dieren
Anne Dorsman
Martijn van der Graaf
Damon Huibregtsen
Bjorn van der Palm
Merel Schneider
Aislinn v.d. Steenhoven
Daimy in ’t Veld
Thijmen Voets

Joshen Aarnoutse
Valentijn Buckmann
Floor Dorsman
Bryan de Haas
Casper Onderdijk
Sven van der Palm
Rick Stans
Davey Ullersma
Bente van de Velde
Lucas van der Waaij

D. Kas van den Berg
Koen Buckmann
Dean Jeekel
Stijn de Lange
Jamie Vooijs

Anne den Boon
Mara van Ee
Elisa de Lange
Rosa Schneider

E. Mika Bloem
Jamie Hoeksema

Jasmijn van Ee
Florian van der Sluijs

F. Esther den Boon
Ella Schipper

Fara Pretter

Wie gaan er mee als leiding?
De keukenploeg:
Monique Schneider
Sylvia Bruininks
Ellen van der Palm

Algemene leiding:
De heren:
Alexander van Dieren
Eelco Hoeksema
Thom Brandse
Joost van Lier

De dames:
Ilona de Lange
Jakelinne Nederlof
Janine Janssen

Nick Fase
Yvar van Hijum
Wilco Knops
Aad Buijs

Nouchka Oenema
Janet de Gelder

WIST JE DATJES!!!!!

Wist je dat een sinaasappel in de tropen groen blijft?
Wist je dat er 1000 verschillende soorten bananen zijn?
Wist je dat het in de tropen al om 6 uur ’s avonds helemaal donker is?
Wist je dat schildpadden kunnen ademen door hun billen?
Wist je dat een flamingo zijn kop ondersteboven moet houden om te eten?
Wist je dat kamelen 3 oogleden hebben?
Wist je dat papegaaien ook aan kleikuren doen?
Wist je dat slangen meer dan 200 tanden hebben?

DOOLHOF

MOPPENHOEK!!!
Jantje loopt op straat. Hij botst per ongeluk tegen een man aan. De man zegt:
“Mafkees”.
Jantje is beleefd en antwoordt: “Aangenaam, ik heet Jantje.

Twee vogels zitten in een hok, zegt de 1 tegen de ander: “Zielig he, al die mensen
achter de tralies”.

Waarom ligt een konijn eerder in bed dan een hond?
Omdat een konijn maar twee tanden heeft om te
poetsen.

Waarom strooit een Belg peper over de t.v.?
Om het beeld scherper te maken.

Hoe herken je een Belgische piraat?
Hij heeft 2 ooglappen, op ieder oog 1!

Wat is het toppunt van snelheid?
Een windje laten op het dak en hem beneden terug opvangen.

Een varken ziet voor het eerst een
stopcontact. “Ach, wat zielig”, zegt
het varken tegen het stopcontact.
“Hebben ze jou in de muur
gemetseld?”

