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KAMPLEIDING     Taken/verantwoordelijk voor: 

 

Gido Nijskens  Algeheel kampleider -eindverantwoordelijkheid 

       -eindcontrole op de activiteiten 

Luc Pelzer  Tweede kampleider -zie kampleider 

   Assistent materialen -zie hoofd materialen 

   Hoofd EHBO   -EHBO 

Wil Jacobs  Hoofd materialen  -tenten, lampen, zeilen tafels, 

        banken, enz     

Ires Tangelder  Hoofd actvtt  Pinguïns -leiding voorbereidingsgroep  

         activiteiten pinguïns 

Ralph Tangelder Hoofd actvt Walrussen -leiding voorbereidingsgroep  

        activiteiten walrussen 

Maria Jacobs /  Hoofd fourage   -inkoop 

Ria van de Kerkhof     -klaarzetten eten 

Nicole Bugdoll /  Hoofd koken   -soep maken 

Chiel Coulen      -warme maaltijden bereiden 

Rob Simons  Hoofd financiën  -geldstroom en bonnenbeheer 

 

Leiding: 

Bart Bouten  Ralf Bouten   Tim Bouten 

Joep Gubbels  Daan Hegger   Daniëlle vd Hombergh 

Floor vd Hombergh Sjors vd Hombergh  Jeroen vd Homberh 

Nikki vd Hombergh Sven Maessen   Bram Rondeel 

Sam Rutten  Kirsten Welten 

 

Hulpleiding: 

Jordi Clabbers  Romy Cuppen   Floor Gubbels 

Stijn vd Hombergh Madelon Theelen 

  

Aspirant hulpleiding: 

Femke Gielen  Lon Gubbels   Cherelle Polderman   

Merel Rondeel  Micky Rutten   Wouter Simons 

Niels Theelen  Tristan Thuis   Mats vd Zwaan 
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BAGAGE INLEVEREN 
 

Hele soos-groep: 

Vrijdagavond 6 juli tussen 19.00 en 19.30 uur 

-2+ Denk ook aan het inleveren van je fiets ! 

-3+ Pak alles voor de eerste (vrijdag)nacht apart in → niet inleveren ! 

 

Rest: 

Zaterdagmiddag 7 juli van 16.00 tot 17.00 uur.  

Luc is die middag aanwezig om eventuele medicijnen in ontvangst te nemen. Zet 

hierop duidelijk de naam van het kind, de naam van het medicijn en wanneer het 

gegeven dient te worden (telefoonnummer Luc: zie “EHBO”). 

 

OPBOUW 
 

De opbouw van het kampterrein zal grotendeels geschieden door de leiding en de 

Soos-groep. Die vertrekken zaterdagmorgen naar het kamp en zullen de hele dag 

het kampterrein in orde maken. 
 

VERTREK 
 

Vanaf het clublokaal in de Kampstraat: 

→ Vrij 6 juli: na inladen vrachtauto: clubverlaters (3+) met de fiets. 

    Denk ook aan een ontbijt voor zaterdagmorgen !! 

→ Zat 7 juli: 9.00 uur: Leiding en vrachtauto + soos (2+) met auto’s. 

→ Zon 8 juli: 11.30 uur: Alle leden met enkele leid(st)ers met de fiets  

    en een begeleidende auto. 

 

Doe bij vertrek allemaal je Sirene-poloshirt aan ! Zorg zelf voor een  

lunchpakket voor zondags overdag, je krijgt ’s avonds weer pas wat te  

eten 

 

Zorg voor een fiets die compleet in orde is: goede banden, remmen en 

verlichting ! Hang je sleutel aan een herkenbare sleutelhanger ! 



 - 4 - 

OUDERAVOND 
 

Donderdag 12 juli van 19.00 uur tot 20.00 uur zijn alle ouders, broers, zussen, 

oma's, opa's enz. van harte welkom om een bezoek te brengen aan ons 

kampterrein. 

 

Het kampterrein kan tijdens de bezoekavond op deze manier bereikt worden:  

Rij vanuit Lomm via Arcen en Wellerlooi naar Well. Vanuit de Rijksweg, midden in 

Well, net vóór het restaurant, ga je  rechtsaf. Sla linksaf de toeristenweg in, 

ongeveer 500 m vóór de grens. Vanaf hier verwijzen bordjes met de tekst  

“Sirene “99” je naar het kampterrein. 

 

Om 20.00 uur wordt er gefloten en komen alle kinderen in carré staan. De 

ouders mogen dan ook nog even blijven kijken want dan worden onze jubilarissen 

gehuldigd.  Zodoende is er ook publiek bij ! Daarna vertrekken de kinderen naar 

de spellen en mogen de ouders naar huis gaan. 

 

TERUG IN LOMM 
 

Op de laatste zaterdag zijn de fietsers ongeveer terug in Lomm tussen 13.00 en 

14.00 uur. Maar dit is bij benadering (hangt van snelheid afbreken kampterrein 

af !).  

 

NOODGEVALLEN 
Alleen voor echte noodgevallen kunt u die week terecht: 

1) Gido: 06-36506879. Indien geen gehoor: 

2) Luc: 06-48251443. Indien geen gehoor: 

3) Wil: 06-30589112. Indien geen gehoor: 

4) Marion: 06-53171647 
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 PINGUÏNS EN WALRUSSEN 
 

Het hele kamp zal de hele groep voortdurend gesplitst zijn in een jongere en een 

oudere helft: 

 

JONG de pinguïns Groep 5, 6 en 7 

OUD  de walrussen Groep 8, 1+, 2+ en 3+ 

 

Alle spellen zul je dus uitvoeren in de groep van pinguïns of in de groep van 

walrussen (afhankelijk van je leeftijd). In de tent waarin je slaapt lig je 

uiteraard alleen met kinderen van jouw leeftijd (en jouw geslacht). 

 

De leiding die de spellen begeleidt zal iedere dag opnieuw verdeeld worden over 

de pinguïns en de walrussen, dus iedere dag andere spelbegeleiding. 

 

TENTLEID(ST)ER(S) 
 

 

Elke tent krijgt één, twee of drie vaste (hulp)leider(s) die bij jullie groep horen. 

Bij de tentenindeling, die je later nog krijgt, staat welke vaste leid(st)er(s) jullie 

groep heeft. 

 

Als je ergens mee zit, waar je met iemand over wil praten, stap dan eerst naar 

een leid(st)er waar je het afgelopen jaar club van hebt gehad. Die zal het samen 

met jou proberen op te lossen. 

 

LEIDING VAN DE DAG 
Elke dag worden hiervoor een aantal mensen van de leiding aangewezen. De taken 

van de leiding van de dag zijn assistentie van de kampleider, wekken, schoonhou-

den hudo’s en de laatste ronde ('s nachts) maken. 
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BAGAGE 
 

ZET OP ZOVEEL MOGELIJK SPULLEN JE NAAM !! 

(Bijv. met leukoplast) 

    

* Shirts en trui(en) 

* Korte en lange broeken 

* Pyjama       

* Schoenen, laarzen, gymschoenen    

* Extra stellen ondergoed     

* Regenkleding 

* Zwembroek, badpak, bikini, badhanddoek 

* Zeep, tandenborstel, tandpasta en washandje 

* Veldbed/stretcher en slaapzak (kussentje)(ev. extra deken) 

* Drie afdroogdoeken 

* Wasbak 

* Enkele handdoeken en zakdoeken 

* Een mok of beker voor eigen gebruik 

* Closetpapier 

* Goede zaklamp +een setje reserve-batterijen voor in de zaklamp 

* Schrijfgerei (en leesboeken en/of spelletjes) 

* 3 Vuilniszakken en enkele lege plastic zakken (voor vieze/natte bagage) 

* Een paar wasknijpers 

* Spul tegen muggen (en teken) 

* Eventueel zonnebrandolie 

* Touw voor een eigen afrastering rondom jullie tent (mag, hoeft niet !) 

* Waterschoenen (handig bij waterspellen op kampterrein !) 
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AANTEKENINGEN 
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 ETEN 
 

Wij zorgen voor stevige plastic borden, bestek en wegwerpbekertjes en 

soepkommetjes. Je eigen mok kun je meenemen om tussendoor uit te drinken. 

 

Alle leid(st)ers en kinderen zullen gezamenlijk onder een groot plastic zeil, aan 

daarvoor opgebouwde tafels de boterhammen nuttigen. 

 

Was je handen voordat je gaat zitten ! 

 

 's Middags krijgen we meestal een kopje soep bij de boterhammen. 

 

Het tafeldekken vóór het eten en de afwas ná het eten wordt verzorgd door de 

leiding samen met de corveeploeg van de dag. 

 

Tijdens het “warme eten” loop je langs ons “warm buffet” en krijg je het eten 

opgeschept door de leiding. 

 

CORVEE 
 

Iedere dag is een bepaald groepje kinderen “corveeploeg van de dag”. Deze 

ploeg moet na het eten mee helpen afdrogen. Iedereen komt gedurende de week 

twee keer aan de beurt ! 

 

CHIPS, SNOEP EN AANLENG 
Voor de nieuwe leden: De meeste kinderen hebben zelf een klein voorraadje 

snoep en drank (aanlenglimonade/blikjes) bij zich, voor t/m de ouderavond ! Zet 

op eventuele flessen aanleng je naam, omdat die allemaal bij elkaar in een kist in 

de tent staan. Geef geen energy-drank mee, a.u.b. Ook dit jaar willen we alle 

ouders weer vriendelijk verzoeken een gematigde hoeveelheid snoep en chips 

mee te geven. 
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KAMPUITDRUKKINGEN 
 

1 CORVEE: 

Het opruimen en schoonmaken van de tent en het terrein. 

  

2 CARRÉE: 

Het opstellen van de groepen rond de vlaggenmast in de vorm van een vierkant. 

De vlaggenmast is het centrale punt van het kampterrein. Hier komen we altijd 

bij elkaar voor we aan een programma-onderdeel beginnen. Elke dag wordt 's 

morgens geopend bij de vlaggenmast. De kampleider zal dan het programma van 

die dag vertellen en de stand in de competitie mededelen. 

 

3 FOURAGE: 

Kampwoord voor “eten”. Dit wordt verzorgd door de fouragemeesters. 

 

4 HUDO: 

Het woord HUDO betekent Houdt Uw Darmen Open. De hudo is de kamp-wc. Dit 

is een diep gat in de grond, met daarboven een kist met een w.c.-deksel. Daarom-

heen staat een tent, zodat niet iedereen je ziet zitten. Het is heel belangrijk 

dat je je drolletje bedekt met een laagje zand als je klaar bent. Er komen 

anders horden strontvliegen, bijen, dazen, kakkerlakken en pissebedden op af. 

Het gaat anders bovendien stinken. 

 

5 KAMPKRANT “De Weetsnor”: 

Dagelijks verschijnend krantje met daarin het laatste nieuws over alle lollige, 

grappige en mysterieuze kampgebeurtenissen. 

 

EHBO 
Voor Eerste Hulp Bij Ongelukken moet je zijn bij Luc, Ralph T, Bart en Chiel. 

Dit zijn onze (gediplomeerde) EHBO’ers. Dus bij splinters, wondjes, kauwgom in 

het haar etc. zijn dit dus de aangewezen personen.  Contactpersoon medicijnen 

is ook Luc Pelzer. Indien u van tevoren contact wilt met Luc over medicijnen dan 

is dit zijn adres: Kerkhoflaan 9, 5943 AV in Lomm, tel: 06-48251443 
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DAG-INDELING 
 

Wat betreft tijd, zien de kampdagen er ongeveer steeds als volgt uit: 

TIJD ACTIVITEIT 

08.00 opstaan, wassen en plassen 

09.00 ontbijt 

10.00 gezamenlijke opening (carré) 

10.30 MORGEN-ACTIVITEIT 

12.30 lunch 

14.00 MIDDAG-ACTIVITEIT 

17.30 warme maaltijd, corvee en verplichte rust van 3 kwartier 

20.30 AVOND-ACTIVITEIT 

22.00 wassen en plassen 

23.30 volledige nachtrust 

 

SIRENE-SIGNALEN 
 

Om op kamp alles goed te laten verlopen, zijn er enkele signalen die over het 

kampterrein klinken. Leer deze van buiten: 

 

1  Carrée 

 -------  --  -------  --  ------- (lang/kort/lang/kort/lang) 

 

2 Fourage: 

 -------  ------- (lang/lang) 

 

3 Volledige nachtrust: 

 ------------------------------------ (een keer zeer lang) 

 

4 Aanvang spel pinguïns: 

 -------  -- -- --  ------- (lang/kort/kort/kort/lang) 

 

5 Aanvang spel walrussen: 

 -- -- -- ------- -- -- -- (kort/kort/kort/lang/kort/kort/kort)
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VERDERE AANDACHTSPUNTEN 
 

NATTE SPULLEN 

Als je tijdens het kamp natte spullen (kleding) hebt, hang die dan over een  

waslijn (touw) dat tussen de bomen is gespannen, zodat het goed kan drogen. Als  

het droog is en je doet het niet meer aan, doe het dan pas in een plastic zak in  

de tent. 

 

WASSEN 

Het is de bedoeling dat je je ’s morgens en ’s avonds even wast. Dat kan bij de 

pomp of je doet wat water vanuit de jerrycan in een wasbak en je wast je . 

 

ZAKGELD 

Neem niet meer mee op kamp dan nodig is: € 10,- is meer dan genoeg ! 

 

VOLLEDIGE NACHTRUST 

Als na de laatste activiteit en het wassen rond 23.30 uur volledige nachtrust  

wordt aangekondigd (met een sirene of een fluit) is het de bedoeling dat  

iedereen in zijn eigen tent ligt en er niet meer uit komt. Er wordt van iedereen  

verwacht dat men gaat slapen, maar in ieder geval complete stilte in acht neemt. 

 

NIET DOEN !  

→ Het kampterrein verlaten zonder toestemming van de leiding ! 

→ De natuur of materialen (tenten) beschadigen ! 

→ Ruzie maken ! 

→ Zakmessen of andere “wapens” meebrengen ! 

→ Mobieltjes meebrengen ! 

→ I-pads, nintendo’s en andere computer-apparatuur meebrengen ! 

→ Roken en alcohol gebruiken ! 

 

OPSTAAN 

Het is de bedoeling dat je ’s morgens pas uit de tent komt als de leiding van de 

dag jullie (officieel) gewekt heeft, en niet eerder. Dus ook al ben je eerder 

wakker, blijf dan nog even in je slaapzak liggen. 
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LAATSTE RONDE 

De leiding maakt, als jullie in bed liggen, enkele keren een ronde langs alle tenten 

om te controleren of alles nog oké is, dus als je iemand buiten de tent hoort 

lopen ’s nachts dan is dat iemand van de leiding. 

 

OLIELAMPEN 

Iedere groep heeft bij de tent een olielamp hangen. Die worden door de 

leid(st)ers (als het schemerig wordt) aangemaakt en ’s morgens ook weer 

uitgemaakt. Jullie mogen hier dus niet aankomen ! 

 

INSPECTIE 

Een paar keer per week houdt de leiding van de dag een inspectie. Er wordt dan 

gekeken naar het opruimen ín en óm de tent. Als dat niet goed gedaan is, moeten 

de kinderen van de betreffende tent dat eerst in orde maken voordat ze aan 

een activiteit mee kunnen doen. 

 

FIETSEN 

Als we met de fiets het kampterrein opkomen (bij aankomst, of na een 

activiteit) worden alle fietsen bij elkaar gezet (in de “fietsenstalling”). Je moet 

dan je fiets afsluiten en de sleutel in het sleutelkistje doen. Zo raken er 

hopelijk geen sleutels zoek. Als je je fiets weer nodig hebt, pak je de sleutel 

hier weer uit. Hang je sleutel aan een herkenbare sleutelhanger zodat je hem 

makkelijk terugvindt. 

 

LEIDINGVERBLIJF 

Overdag zit de leiding in een met een touw afgeschermd gebied op het 

kampterrein rond de grote blauwe tent. Het is de bedoeling dat jullie niet 

achter dit touw komen, zodat wij rustig kunnen overleggen of vergaderen over 

bepaalde dingen, als dat nodig is. Heb je iemand van de leiding nodig, dan meld je 

je even bij de ingang van het leidingverblijf. 
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TENTEN 

De tenten waarin we slapen zijn duur, dus ben er zuinig mee. Dat betekent: 

-Geen punaises of iets dergelijks in het tentdoek steken. 

-Als je met de hele groep de tent verlaat om aan een activiteit mee te gaan 

doen, maak dan  de rits dicht. 

-Zet niets (stretchers/koffers) tegen het tentdoek aan. Vooral als het regent 

(anders lekt het)  

-Laat alle drank in de plastic kist in de tent staan en zet op jouw eigen fles(sen) 

je naam. 

 

GROEPSWERK 

Als je met de groep er op uit gaat, bijv. voor een speurtocht, kom dan altijd als 

groep terug en laat niemand alleen ergens achter. 

 

TAALGEBRUIK 

Je zit dan wel niet op school, maar we willen iedereen toch verzoeken om het 

grove taalgebruik, wat voor sommigen vrij normaal schijnt te zijn, enigszins in te 

perken. Heb bovendien respect voor de leiding, ze gaan speciaal voor jullie mee ! 

 

KAMPVUUR: 

Op vrijdag zal het kampterrein gedeeltelijk afgebroken worden, waarna het 

grote gezellige hoogtepunt en tevens afsluiting, het kampvuur gehouden zal 

worden. Tijdens het kampvuur worden de winnaars bekend gemaakt van de 

pinguïns en de walrussen.  

 

KAMP-COMPETITIE: 

Tijdens het kampvuur worden voor jong en oud (ieder apart) een prijsje 

uitgereikt aan degene die gedurende die week de meeste punten heeft verdiend 

in de kampcompetitie. De stand wordt dagelijks bekend gemaakt tijdens de 

opening van de dag (bij het carré) en kun je dagelijks zien op het scorebord wat 

in de buurt van het carré hangt. We geven iedereen elke dag punten voor alle 

sporten en spellen , maar ook voor sportiviteit, opruimen tent en samenwerking. 
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