Ik ga op kamp en neem mee



















Een tas of koffer
Lakens en een sloop of een slaapzak
Een hoofdkussen
Nachtkleding
Toilettas met inhoud
Doucheslippers
Handdoeken en washandjes
Kleren waarin je vuil mag worden
Sportkleding en sportschoenen
Zwemkleding
Ondergoed
Kleding en sokken
Kleding voor mooi weer
Kleding voor slecht weer
Zaklantaarn
Zonnebrand
Veiligheidshesje (voor de gps tocht)
Een flinke dosis enthousiasme!

De 10 geboden
Bij overtreding van 1 van de 10 geboden geldt er strafcorvee!
1.
2.

Deelname aan alle activiteiten is verplicht.
We eten met zijn allen, en tijdens het eten lopen we niet van
tafel.
3. Voor het eten handen wassen.
4. Ouderen begeleiden de jeugd.
5. Tijdens activiteiten geen telefoons.
6. We gaan niet zonder toestemming van het terrein af.
7. Iedereen slaapt in zijn eigen bed.
8. Keuken is, zonder toestemming, verboden terrein.
9. De kampleiding en kamp activiteitencommissie hebben altijd
gelijk.
10. Bij geen gelijk geldt regel 9.

Programma zaterdag 4 juni
10.00 uur

Aankomst en kamerindeling

10.45 uur

Openingsactiviteit

12.30 uur

Lunch

14.00 uur

Middagspellen

18.00 uur

Avondeten

20.00 uur

GPS tocht

Programma zondag 5 juni
07.30 uur

Ochtendgymnastiek voor de
vroege vogels

09.00 uur

Opstaan

09.30 uur

Ontbijt

10.00 uur

Ochtendspellen

13.00 uur

Lunch

14.00 uur

Middagspellen

18.00 uur

Avondeten

19.00 uur

Bonte avond

21.00 uur

Kampvuur

Jubileumkamp 2022
Kampboekje van _________________

Code Koveni

Programma maandag 6 juni
08.00 uur

Opstaan

08.15 uur

Ontbijt

09.00 uur

Koffers inpakken

10.00 uur

Ochtendgymnastiek

12.30 uur

Lunch

13.00 uur

Eindspel

15.30 uur

Terugreis

16.15 uur

Verwachte aankomst

https://www.koveni.nl/Kamp
Inschrijven, informatie, foto’s en
livestream bonte avond

De kampleiding
De kampleiding voor dit kamp bestaat uit:
❖
❖
❖
❖

Marcel Volaart: bereikbaar voor, tijdens en na het kamp via +31 6 411 220 26
Corina Volaart: bereikbaar voor, tijdens en na het kamp via +31 6 423 666 14
Tessa van der Mark: bereikbaar voor, tijdens en na het kamp via +31 6 150 452 83
Tom Noorman: bereikbaar voor, tijdens en na het kamp via +31 6 575 072 39

De keukenploeg
De activiteitencommisie

De keukenploeg bestaat dit jaar uit Corina,
Stijn, Peter en Dyon

De activiteitencommissie bestaat dit jaar uit
Emma, Hilda, Megan, Sterre, Tessa en Tom

Snoepwinkeltje en zakgeld
De keukenploeg zal ervoor zorgen dat de maagjes gevuld zullen worden met lekker eten en drinken. Het is
natuurlijk ook lekker om af en toe te snoepen. Daarom gaat het snoepwinkeltje ook dit jaar weer open tijdens
het kamp. De meeste ouders vinden het fijn om een soort richtlijn voor zakgeld te hebben. Om ervoor te zorgen
dat de kinderen niet alle dagen misselijk rondlopen, hebben we een richtlijn van ongeveer €10,- aan zakgeld
vastgesteld voor het gehele kamp. De kinderen kunnen dit geld en andere waardevolle spullen tijdens het kamp
in bewaring geven bij de kampleiding, zodat zij dit niet kwijt raken.

Slaapzalen
Om de slaapzalen te kunnen indelen is het onoverkomelijk dat er jongens en meisjes samen op een
slaapzaal liggen.

Alcoholbeleid
-

Verdachtenlijstje

Zelf alcohol meenemen is niet toegestaan, houd rekening met tassencontrole
Alcohol is niet toegestaan onder de 18 jaar.
Alcohol wordt alleen geschonken nadat de kinderen naar bed zijn en alleen met mate.

Bonte avond
Ook dit jaar is er weer een ‘bonte avond’ tijdens het kamp. Natuurlijk kunnen jullie al ver voor het kamp
hierop gaan voorbereiden en ons gaan verrassen met de prachtigste acts! Dus wij dagen jullie uit om hier vast
lekker mee aan de slag te gaan.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Vertrek

De kamplocatie

Terugkeer

Zaterdag 4 juni vanaf de Koveni kantine
8:30 gaat de Kantine open
9:00 gaan we de bus inladen en vertrekken

We zitten bij De Goudsberg in Lunteren.

Maandag 6 juni arriveren we weer bij de Koveni kantine

Recreatiecentrum de Goudsberg
Hessenweg 85
6741 JP Lunteren

15:30 De bus vertrekt vanaf het kampterrein
15:45 De Koveni kantine is geopend
16:15 Verwachte aankomst van de bus

Zorg dus dat je er voor 9 uur bent!

Speel hier de
kamp quiz

