Kampprogramma 2014
16 tot en met 20 juni

Dagsponsoren
Wij zijn erg blij met onze sponsoren. Naast de vele ‘kleinere’
sponsoren hebben wij een vijftal dagsponsoren. Dit zijn:
Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:
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-
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--- TAAKVERDELING --In het Nationaal Kamp Hattem is er een aantal stafleden voor u als aanspreekpunt:
Algemene Kampleiding

: Floris de Jonge

Technische Kampleiding

: André Korporaal

Verder heeft een aantal mensen specifieke taken binnen de organisatie:
Hoofd Kampwachten

: Patrick en Linda Mandemaker

Voeding

: Dirk Leibbrand
Gerda van Zijl

Jury

: Gea Mannak
Gerdie Duizendstra

Amfitheaterleiding

: Adri Romijn

EHBO

: Anton Korporaal

Voor een compleet overzicht van alle medewerkers en hun taken hangt er een
informatiebord op de Stoep achter het kampgebouw De Zandkreek.
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Verklaring van de ‘Kamptaal’
Binnen het Kamp wordt een aantal woorden en/of begrippen gebruikt die een eigen betekenis
hebben. Hieronder volgt een aantal van die woorden/begrippen die binnen het Nationaal Kamp
Hattem vaak worden gebruikt.
Groepje
Een groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen/kinderen. Dit in verband
met de taakverdeling en deelname aan activiteiten gedurende de Kampweek.
Groepsleider
Elk groepje kent een groepsleider die door de kinderen zelf uit hun midden gekozen wordt. De
groepsleider heeft tot taak de verkregen en/of verstrekte informatie cq. opdrachten aan zijn
groep mede te delen en draagt zorg voor de uitvoering en taakverdeling tijdens de
voorbereidingen en de Kampweek.
IJlbode
Per deelnemende plaats wordt er één van de kinderen als ijlbode aangewezen. De ijlbode heeft
tot taak alle hem verstrekte informatie direct door te geven aan alle bij zijn plaats behorende
groepen. (Deze functie wordt alleen maar uitgeoefend tijdens de Kampweek).
Kampement
Een Kampement bestaat uit een groot, tussen de bomen gespannen zeil met 2 banken en 1
grote tafel. (Reeds aanwezig en opgezet als men in het Kamp aankomt.) De Kampementen
worden per plaats ingedeeld, zodat iedere plaats een "eigen" deel van het bos tot zijn
beschikking heeft. Aan de hand van het jaarlijkse Kampthema richt de groep zelf zijn
Kampement in.
Kampcontrole
Deze ‘inspectie’ bestaat uit leden van de Kampstaf en zijn allen ervaren kampeerders, die
elke dag na de warme maaltijd alle groepen langs gaan om te informeren of er problemen zijn:
- lekke tenten
- kapotte dekzeilen
- gasflessen/toestellen die niet werken etc.
Ook wordt er gekeken hoe er door de groepjes gekampeerd wordt:
Mentor/Mentrix
Per groepje is er één Mentor/trix (leerkracht, ouder, groepsleider/ster) ter ondersteuning,
stimulering en begeleiding van de groep. (NB. Waar Mentor geschreven staat, wordt ook
Mentrix bedoeld.)
Hoofdmentor/ -mentrix
Elke deelnemende school heeft één hoofdmentor. Hij/zij is eindverantwoordelijk en
aanspreekpunt vanuit de kampstaf.
Blokhoofd
Een Blokhoofd is de persoon die, ook als verder niemand aanwezig is, de wacht houdt in een
blok. (Een blok is een afgebakend gebied waar de Kampementen van 2 of meerdere plaatsen
staan.) Dit wordt met de plaatsen onderling afgesproken.
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Kampstaf
De personen die het Nationaal Kamp Hattem organiseren. De belangrijkste contactpersonen
voor u zijn in dit document opgenomen. Voor een compleet overzicht van alle medewerkers en
hun taken hangt er een informatiebord op de Stoep.
Kampwacht.
Een grote groep vrijwilligers (meestal oud-Kampdeelnemers en/ of schippersjongeren),
die met een enorm enthousiasme en een goede saamhorigheid zorgen voor alle zaken
die "achter de schermen” gebeuren. Zij vervullen een belangrijke taak bij de voorbereiding en
ondersteuning zoals het klaar hangen van de zeilen en het klaar zetten van de banken en tafels.
Ook het verzorgen van gasflessen, het zagen van hout voor de Kamp-keukens, eten klaar
zetten en uitdelen, schoonmaken van toiletten, opruimen van de markt etc. wordt door hen
gedaan.
Kampgebouw
Modern, geoutilleerd Kampcentrum, midden in de bossen van Hattem, met ± 60
slaapplaatsen, verdeeld over twee groepsruimtes en een aantal kleinere kamertjes.
Verder een gemeenschappelijke ruimte cq. vergaderruimte met grote open haard en bar,
een modern ingerichte keukenruimte, speciaal afgestemd op het bereiden van maaltijden
voor grote groepen. Het gebouw heeft aan twee zijdes wasruimtes met wastafels, toiletten en
douches.
Amfitheater
Groot openluchttheater met zo'n 500 zitplaatsen. Het Amfitheater bevindt zich voor het
Kampgebouw. De kinderen zitten op overdekte zitplaatsen in een hoefijzervorm
tegenover het podium in de openlucht, waarop elk jaar weer een geheel nieuw decor
gebouwd wordt in de stijl van het Kampthema.
De Stoep
Achter het Kampgebouw bevindt zich een grote, bestrate ruimte waar gedurende de gehele
week al het eten aan de kinderen wordt uitgedeeld. Hier is de EHBO, kunt u eventueel roken en
is er voor mentoren ALTIJD koffie.
De Schuur
Achter het Kampgebouw vindt u ook een heel
grote schuur. Hier kunt u terecht om materiaal
(bij) te halen. Hier kunt u ook terecht met
technische vragen of reparaties.
Havenhoofd
Toegangspoort van ons terrein met twee
meerpalen. Hier staan ook de grote
vuilcontainers voor het afval.
Bussenveld
‘Pleintje’ aan het begin van de Koeweg waar
alle bussen arriveren. Vanuit hier staan er
routeborden hoe men bij de Kampementen
kan komen. Hier kunnen auto’s worden
geparkeerd van u en eventuele bezoekers.
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Thema
Wat is er gebeurd?
Canada. In het Yukon Territorium ligt het kleine stadje Hattemson City. Daar wordt op een
koude novemberdag in 1896 goud gevonden. Vanaf dat moment is Hattemson City
wereldnieuws. Uit alle windstreken komen goudzoekers hun geluk beproeven.
Zo ook onze held van het verhaal: John Delver. Hij maakt kennis met Sandy Glitter, de
uitbaatster van de bekendste Saloon van Hattemson City. Sandy informeert John over de
ontstane situatie in Hattemson City. Ze wenst John succes, maar waarschuwt hem voor Major
Goldsoul, dé baas van de stad…
John meldt zich bij Major Goldsoul. Dat Golsoul de baas is wordt snel duidelijk. Major Goldsoul
wil SIR Goldsoul genoemd worden. Niks geen Major. Hij heeft niets met rangen en standen. Hij
is de baas. Klaar!

John huurt een stuk grond (een claim) en mag nu net als alle anderen lekker gaan zoeken naar
goud.
Al snel blijkt dat er iets niet pluis is in Hattemson City. Wanneer John Delver goud heeft
gevonden wordt hij hardhandig van zijn claim gegooid door goudzoekers met een gouden streep
op hun gezicht. Wat vreemd! Wanneer hij hierover gaat klagen bij Sir Goldsoul wordt hij niet
gehoord. Niet zeuren, maar geld inleveren…
Uiteindelijk blijkt dat de bijzondere Profi Soapy en Sir Goldsoul een gemeen plan bedacht
hebben om veel geld te verdienen en vooral anderen armer te maken. Dat mag natuurlijk nooit
gebeuren.
Wanneer John Delver vervolgens ook nog eens in het gevang belandt moet hulp worden
ingeschakeld. Sandy Glitter en John Delver roepen de hulp in van alle gelukszoekers van
Canada. Kom alsjeblieft naar Hattemson City!
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Maandag 16 juni -- Dag van de EFM verzekeringen - Werkelijke Tijd = Kamptijd (KU) + 1 uur 

Tijdsplanning

10.30 uur (Werkelijke tijd)
• Opbouw van het bussenveld en aangewezen Kampstaf en Kampwachten op hun plaats
11.30 - 12.30 uur
• Aankomst bussen.
• Melden bij jurytafel.
• Ophalen versnapering op de stoep.
• Opbouw Kampement.
o Tent opzetten.
o Ophalen gas (indien geleend).
o Bouwen Kampkeuken.
o Inrichten en versieren van Kampement in thema.
13.00 uur
• IJlboden naar Amfitheater
• Kampcontroleurs naar de Stoep voor uitleg door de Jury.
13.15 uur
• Kampcontroleurs gaan langs de Kampementen voor uitleg en kennismaking.
13.30 uur
• De fotograaf komt langs voor het maken van een groepsfoto dus blijf in het
Kampement en Kampkleding aan!
15.00 uur
• Alle groepen gaan naar HET AMFITHEATER o.l.v. de mentor.
15.20 uur
• Begroeting - Overhandiging Wisselschild en Ornament – Kampsignalen.
OVERGANG NAAR DE KAMPTIJD!
16.00 uur Nederlandse tijd wordt nu

15.00 uur KAMPTIJD

Alle tijden zijn verder in KAMPTIJD aangegeven!
15.45 KU (= Kampuur)
• Alle groepen naar hun Kampementen.
• Groepsleiders blijven in het Amfitheater voor uitleg van het avondspel.
16.00 KU
• Koks en koksmaatjes gaan naar het Amfitheater + uitdelen etenhalerskaarten.
• Aansluitend: Koken - Eten - Afwassen - Klaarmaken voor controle.
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Maandag 16 juni -- Dag van de EFM verzekeringen - Werkelijke Tijd = Kamptijd (KU) + 1 uur 

Tijdsplanning

18.15 KU
• Een lange toeter gaat ter waarschuwing voor de Kampcontrole.
18.20 KU
• Er gaat wéér een toeter ten teken dat de controle kan beginnen. Als de Kampcontrole
geweest is, gaat er een korte toeter om aan te geven dat de avondactiviteit start. De
activiteit start voor iedereen om 19.00. (iedereen zangbundel en een pen meenemen!)
19.00 KU
• Uiterlijke start avondactiviteit (aangegeven met de bovengenoemde korte toeter).
20.20 KU
• Lange toeter geeft aan dat dit het einde van de avondactiviteit is. Van elke groep levert 1
persoon het antwoordenformulier in bij de Jury op de Stoep. De rest gaat naar het
Amfitheater.

21.15 KU
• Dagsluiting.
21.30 KU
• Amfitheater leeg...
22.00 KU
• Alle lichten uit.
22.30 KU
• Avondbespreking: Programma en mededelingen dinsdag
23.30 KU
• Zaal en bar sluiten.
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Maandag 16 juni -- Dag van de EFM verzekeringen -Algemene opmerkingen
Aankomst
• Alle bussen komen aan op het BUSSENVELD, alleen DAAR mag worden uitgestapt
en uitgeladen.
• Plaatsen worden in de bus welkom geheten.
• Aanwijzingen van de Kampleiding dienen stipt te worden opgevolgd i.v.m. de verkeersveiligheid.
• Elk individueel groepje meldt zich daar volledig met zijn Mentor bij de jurytafel aan de
ingang van het bussenveld.
Groepspaspoorten inleveren en de veranderingen van het laatste moment doorgeven.
(Aan de hand van de groepspaspoorten wordt later de eindafrekening opgemaakt.)
• Wijzigingen van diëten worden door de mentor na aankomst doorgegeven bij de keuken
(op de Stoep).
• Zware algemene bagage wordt met rollend materieel opgehaald en naar de plaatselijke
Kampementen gebracht door de Kampwacht. Het is echter makkelijker en sneller wanneer
de zware bagage al van tevoren is gebracht.
• Zorg voor een goede verpakking van de bagage van de kinderen. Duidelijke leesbare
naam en plaatsnaam op een houten label. GÉÉN losse stukken bagage!
• Direct na aankomst op de Kampeerplek kan per groepje een versnapering worden
opgehaald op de Stoep.
• Lunchpakketten dient men mee te nemen van thuis.
• Gastoestellen afhalen op de Stoep achter het Kampgebouw.
• Er kan koffie worden gehaald door de leiding, om mee te nemen naar en te nuttigen in
het plaatselijke Kampement. Een thermoskan bewijst u goede diensten.
• Steun en aanwezigheid van de Mentor wordt, vooral in de moeilijke beginuren door de
kinderen erg gewaardeerd. De kinderen gaan niet zwerven door het Kamp.
Opbouw Kampement
• Na aankomst kan men direct beginnen met de opbouw van Kampement.
•

Het eigen Kampement kan men met de aankleding en inrichting een eigen karakter
geven in de sfeer van het Kampthema.

•

Kookplaats maken: of kooktoestel in de Kampkist, of kooktoestel in de grond met
windscherm.

•

Hout voor de keukens kan worden bijgehaald. Overgebleven hout graag terug brengen.
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Maandag 16 juni -- Dag van de EFM verzekeringen -Algemene opmerkingen
Omgeving Kampement
• De kranen zijn uitsluitend om water te tappen!
Spoelen en wassen alleen in het eigen Kampement.
Zorg daarom voor voldoende wasbakken en emmers in de Kampkist.
• ROKEN en OPEN VUUR in het bos is ten strengste verboden!!
Op de stoep is eventueel een rookplek.
• In het bos zijn wij te gast. Denkt u aan het wild en rondslingerend afval.
• I.v.m. het overzicht is het aan te bevelen dat de Mentor zijn tent op een strategische plek
zet. (Veiligheid en controle)
Amfitheater
• De eerste keer komen alle groepen per school de hoofdingang van het Amfitheater
binnen.
o Er wordt de groepen een vaste plaats toegewezen. Een aantal Kampwachten
helpt u hierbij.
o De rest van de week worden alleen de achter- en zijuitgangen gebruikt bij het
in- en uitgaan van het Amfitheater.
Alle groepen gaan na het signaal o.l.v. de mentor of mentrix naar het Amfitheater. De
Kampementen hoeven dan nog niet klaar te zijn.
Iedereen heeft in het Amfitheater altijd zijn Kampbundel bij zich

•
•
•

De Mentoren zitten tussen de kinderen.
Actieve aanwezigheid van de mentor bij zijn groep is noodzakelijk voor een goed verloop
van het Amfitheatergebeuren: "Stadiongedrag" bijvoorbeeld stellen wij niet op prijs.

•

Vanuit het Amfitheater mogen de kinderen uitsluitend naar het toilet via een van de drie
achter- en zijuitgangen.

•

Een zitkussen (in plastic) is vaak een goed idee om langer op de houten banken te
kunnen blijven zitten.

Eten halen
•

Etenhalerskaarten worden tijdens de eerste uitleg in het amfitheater uitgedeeld.

•

Voor het eten halen ben je altijd met zijn tweeën. Dit zijn de ‘kok’ en ‘koksmaatje’
Ze melden zich in het Amfitheater en nemen altijd 2 emmers/kratten mee om het eten in
te doen.
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Maandag 16 juni -- Dag van de EFM verzekeringen -Algemene opmerkingen
Kampcontrole
• Eerste toeter Kampcontrole; Iedereen gaat aan tafel zitten, niemand loopt meer door
het Kamp. De controleurs vertrekken naar hun groepen.
o De groepsleider leidt rond en laat eventuele tekortkomingen herstellen.
o De mentor is aanwezig bij de groep. Wanneer de mentor zelf controleert, dient
men te zorgen voor een vervanger.
• De groep heeft 40 punten, waarvan bij onvolkomenheden punten worden afgetrokken.
Er wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
Maximaal
punten

Onderdeel
TENT

KEUKEN

GROEP

- Bedden opgemaakt en klaar voor de nacht en bagage
opgeruimd; controle of er voor ieder voldoende plaats is; is de
verlichting in orde.
- De tent zonder plooien; niet al te strak; geen bagage tegen het
dak; niets uit de tent laten steken; etc.
- Alles afgewassen en afgedroogd; volle emmers; lege en droge
wasbakken, thee en vaatdoeken uitgehangen, windscherm,
gaspit, voedsel opgeruimd.

10

10

- Naar omstandigheden goed gewassen; schone en zonodig
droge kleding; beleefd gedrag. Schone tafels en banken.

10

- Geen afval (ook al heeft men het er niet zelf neergegooid...);
OMGEVING dennennaalden en mos laten liggen; niet in het bos gaan
harken. Waterafvalputje afgedekt.

10

• De Kampcontrole is er om groepen te controleren op gezondheid, hygiëne en leefomstandigheden.
• Om te voorkomen dat er de volgende keer weer iets fout gaat, dient duidelijk te worden
verteld wat er niet goed was en waarom niet.
• De Kampcontrole wordt uitgevoerd door leden van de Kampstaf (kritisch en snel).
Avondbespreking
• Er wordt getracht steeds een uur na het verlaten van het Amfitheater met de
bespreking te beginnen.
• Minimaal 2 Mentoren van elke plaats tijdens de bespreking in het Amfitheater aanwezig.
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Maandag
Maandag 16 juni -- Dag van de EFM verzekeringen -Algemene opmerkingen:
‘s Nachts
• Nadat de kinderen in bed zijn, moet het stil zijn in het Kamp! Dit geldt uiteraard ook
voor de Mentoren.
• Buiten het Amfitheater is het zichtbaar en merkbaar nuttigen van alcoholische dranken niet
toegestaan.
• Zowel binnen als buiten wordt het niet op prijs gesteld, dat men demonstreert
alcoholica te hebben gebruikt.
• Ook t.a.v. de plaatselijke bijeenkomsten dient men zich goed te realiseren wat de
kinderen van U mogen verwachten de volgende dag.
• Als de lichten uit zijn, zijn de eigen mentoren verantwoordelijk voor de orde en rust in het
eigen Kampement.
<< Denk aan de collega, die zijn groep net stil heeft wellicht. >>
• Per plaats blijft minstens één wacht in het Kampement achter tijdens de
avondbespreking in het Amfitheater.
• De Kampstaf verafschuwt het te moeten ingrijpen bij onrust, doch zal dit desondanks
doen wanneer hiervoor aanleiding bestaat.
• Tot het tijdstip van opstaan dient er volstrekte rust te heersen in het Kamp...
• ‘s Nachts zullen ervaren leden van de Kampstaf door het Kamp patrouilleren.
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Dinsdag 17 juni -- RABOBANK dag -- Werkelijke Tijd = Kamptijd (KU) + 1 uur 

Tijdsplanning

07.15 KU
• Signaal Opstaan
o Opstaan - Wassen - Kleden - Eten halen – Ontbijten.
08.30 KU
• De groepen gaan naar Amfitheater.
• De MENTOREN die zich hebben opgeven voor het activiteitenveld gaan naar de Stoep en
verzamelen zich bij de eerder toegewezen spelleiders. Zorg dat er per plaats ook een
mentor mee gaat naar het Amfitheater!

09.15 KU
• Even groepen naar Kampement. Groepsleiders van de even groepen blijven in het
Amfitheater voor de uitleg.
• Oneven groepen naar activiteitenveld 1. Even groepen gaan hutten bouwen en de vlag
maken.
09.30 KU
• Aanvang van de ochtendactiviteit. (Denk eraan voor vertrek de TENTEN af te sluiten)
12.00 KU
• Einde ochtendactiviteit. Lunchen in de Kampementen.
13.00 KU
• Aanvang middagactiviteit. Even groepen naar activiteitenveld 1. Oneven groepen gaan
hutten bouwen en de vlag maken.
15.30 KU
• Einde middagactiviteit.
16.00-16.45 KU
• Verkennen podium Amfitheater volgens rooster. Geen generale repetitie!
16.15 KU
• Koks en koksmaatjes op de Stoep. Aansluitend: koken – eten – afwassen.
18.30 KU
• Eerste toeter: klaarmaken voor Kampcontrole.
18.40 KU
• Tweede toeter: Kampcontrole.
Direct na de Kampcontrole naar Amfitheater voorzien van zangbundel.
19.00 KU
• Kort Kampspel.
19.30 KU
• Kampvuuravond: ‘O Canada!’ (met versnapering)
21.00 KU
• Dagsluiting.
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Dinsdag 17 juni -- RABOBANK dag -- Werkelijke Tijd = Kamptijd (KU) + 1 uur 

Tijdsplanning
21.15 KU
• Amfitheater leeg.
21.45 KU
• Alle lichten uit, kinderen in de tenten.

22.15 KU
• Avondbespreking.
o Programma en mededelingen woensdag
23.30 KU
• Sluiten bar.
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Dinsdag 17 juni -- RABOBANK dag --Algemene opmerkingen
Activiteitenveld
De activiteiten op het activiteitenveld worden gespeeld volgens de uitleg die u heeft
gekregen in het Mentorenweekend en die u (én de kinderen) ontvangt in de Kampweek.

•

Hutten bouwen
• De hutten worden gebouwd bij het eigen Kampement. Alle kinderen van het groepje
kunnen meewerken. Er moet namelijk ook een vlag worden gemaakt en de badguys
moeten worden bestreden. In de Kampweek wordt alles uitgebreid uitgelegd. Er lopen
voldoende Stafleden om te controleren of alles veilig is.
Kampvuuravond
• De uitleg voor ‘O Canada’ heeft u gekregen.
• Er is geen mogelijkheid voor een generale repetitie in het Amfitheater. Wel kunt u even het
podium verkennen.
Avondbespreking dinsdag
• Programma en mededelingen woensdag.
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Woensdag 18 juni -- RensenRensen-Driessen Shipbuilding dag - Werkelijke Tijd = Kamptijd (KU) + 1 uur 

Tijdsplanning

07.30 KU
• Signaal Opstaan
o Opstaan - Wassen - Kleden - Eten halen – Ontbijten.
08.15 KU
• Alle kinderen naar het Amfitheater met liedbundel.

(Na afloop blijven de groepsleiders in het Amfitheater, aansluitend start de ochtendactiviteit)
11.30 KU
• Lange toeter als einde Woensdagochtendspel.
11.45 KU
• Koks en koksmaatjes in het Amfitheater. Aansluitend: koken – eten – afwassen.
12.00 KU
• Groepsleiders naar amfitheater voor uitleg middagspel
13.00 KU
• Koeweg AFGESLOTEN voor AUTO'S / Geldt voor IEDEREEN!!

OUDERS & BELANGSTELLENDEN
pas welkom na 18.00 uur (werkelijke tijd)
13.15 KU
• Eerste toeter: klaarmaken Kampcontrole.
13.20 KU
• Tweede toeter: Kampcontrole.
• Kampcontroleur geeft een opdracht.
14.00 KU
• Start middagspel in de Leemcûle.
16.30 KU
• Kinderen terug in Kampementen.
• Opbouw marktstands door de Mentoren.
17.00 KU
• Groepjes eten in het Kampement.
• Ouders en bezoekers van de markt kunnen soep en broodjes kopen.
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Woensdag 18 juni -- RensenRensen-Driessen Shipbuilding dag - Werkelijke Tijd = Kamptijd (KU) + 1 uur 

Tijdsplanning

18.00 KU
• Aanvang MARKT < Lange Toeter > (Let op: is 19.00 uur werkelijke tijd.)
19.30 KU
• Amfitheater leegmaken.
19.45 KU
• Einde Markt - Allen naar Amfitheater.
• Kampspel.

Het Amfitheater wordt vanuit veiligheidsoverwegingen bij een maximum aantal
personen gesloten. Kinderen en mentoren krijgen hierbij uiteraard voorrang!

21.00 KU (N.B. = 22.00 uur werkelijke tijd!)
• Dagsluiting.
• Bezoekers naar huis.
21.15 KU
• Amfitheater leeg.
21.45 KU
• Alle kinderen in hun tent.
22.15 KU
• Avondbespreking
o Programma en mededelingen donderdag.
24.00 KU
• Bar dicht.
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Woensdag, 6 juni -- RensenRensen-Driessen Shipbuilding dag -Algemene opmerkingen

Marktavond
Ouders zijn welkom na 18.00 werkelijke tijd.
Iedere plaats levert één of meer markt stands.
Geen natte, koude of gevaarlijke spellen/opdrachten.
Er wordt gewerkt met aparte consumptiekramen.
Mentoren zorgen voor toezicht in de eigen Kampementen.
Blokhoofden zien toe op have en goed.
Laat geen waardevolle voorwerpen achter!
Tijdens de markt is er, in thema, een andere betaalwijze.
Op de markt zijn wisselkantoren aanwezig.

•
•
•
•
•
•
•
•

Avondbespreking woensdag
Programma en mededelingen donderdag.

•

e
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Donderdag
Donderdag 19 juni -- Dag van SON verzekeringen - Werkelijke Tijd = Kamptijd (KU) + 1 uur 

Tijdsplanning

07.30 KU
• Opstaan - Wassen - Kleden - Ontbijt – Lunchpakket maken.
• Handdoek/zeep/badkleding meenemen voor het DOUCHEN op de sportlocatie.
08.30 KU
• Vertrek naar de sportlocaties (VV Hattem (voetbal en dans), Zwembad De Marke
(waterpolo), Hockeyveld (hockey).
• De toeter gaat als teken van vertrek.
10.00 KU – 12.00 KU
• Sportclinics (Waterpolo, Voetbal, Dans, Hockey).
Na de clinics direct douchen.
13.00 KU – 14.00 KU
• Gezamenlijke maaltijd op tribune VV Hattem en estafette.
14.00 KU
• Prijsuitreiking Sportdag
14.30 KU
• Vertrek richting Kampementen.
15.30 KU
• Terug in de Kampementen.
15.45 KU
• Koks, koksmaatjes en mentoren in het Amfitheater. Uitleg barbecue.
16.00 KU
• Ophalen barbecues en barbecueproducten. Start barbecue.
18:30 KU
• Eerste toeter: klaarmaken Kampcontrole.
18.40 KU
• Tweede toeter: Kampcontrole.
Direct na Kampcontrole naar Amfitheater voorzien van zangbundel.
19.00 KU
• Zingen en prijsuitreiking.

e
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Donderdag
Donderdag 19 juni -- Dag van SON verzekeringen - Werkelijke Tijd = Kamptijd (KU) + 1 uur 

Tijdsplanning
19.30 KU

CANADIAN NIGHT

20.45 KU
• Dagsluiting.
21.15 KU
• Kinderen in de tenten.
21.45 KU
• Avondbespreking
o Programma en mededelingen vrijdag.
• Gezellige ‘Bonte Avond’ voor de Mentoren.
00.30 KU
• Uiterlijke sluiting

e
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Donderdag,
Donderdag, 7 juni -- Dag van SON verzekeringen -Algemene opmerkingen
Sportdag
• Het vertreksignaal dient stipt te worden opgevolgd, daar er anders teveel ruimte
tussen de plaatsen komt, wat weer teveel "oversteektijd" vergt.
• De “wegwijzers” zijn tevens “verkeerswaarschuwers” en Jury voor de
wandelwedstrijd.
• De vorm van een wandelwedstrijd is gekozen om te stimuleren dat er zo veilig
mogelijk langs de drukke weg wordt gelopen.
• Wandelwedstrijd:
o De plaats loopt aan de rechterzijde van de weg.
o De Mentoren lopen aan de buitenkant van de rij.
o Geen achterblijvers.
o Geen onverwachte "zij-uitstappers".
Avondbespreking
• Programma en mededelingen vrijdag.
Avondprogramma
• Het avondprogramma is de laatste avond voor de Mentoren en Mentrixen,
een gezellige avond waar het Kampvuur brandt.
Hierbij moet natuurlijk wel bedacht worden dat er onherroepelijk een vrijdagmorgen volgt
en dat de kinderen n i e t op het feest waren.

e
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Vrijdag 20 juni -- POST en CO dag - Werkelijke Tijd = Kamptijd (KU) + 1 uur 

Tijdsplanning
07.00 KU
• Opstaan - Wassen - Kleden - Ontbijten.
07.45 KU
• Groepsleiders naar Amfitheater.
= Activiteit voor de groepjes=

09.30 KU
• Einde activiteit (Lange Toeter) Allen naar het Amfitheater.
09.45 KU
• Eindspel:

Het is het Eindspel voor IEDEREEN! We doen dan ook een verzoek op u als mentor
hierbij aanwezig te zijn!
11.00 KU
• Kinderen naar Kampement om in te pakken en op te ruimen.
• Groepsleiders blijven bij in het Amfitheater achter voor opruiminstructie.
• Koks en koksmaatjes gaan eten halen op de Stoep.
11.30 KU
• De lange toeter, inleveren materialen (zie algemene opmerkingen). NIET EERDER!
12.50 KU
• Eindcontrole.
• Aansluitend gaan alle kinderen en Mentoren naar het Amfitheater.
13.00 KU
• De prijsuitreikingen en de Slotceremonie.
13.45 KU
•

<< TERUGGANG NAAR DE ECHTE TIJD >> 13.45 uur wordt 14.45 uur.

15.00 uur
• Vertrek van de bussen.
• Aanwijzingen van de Kampleiding dienen STIPT te worden opgevolgd i.v.m. de
verkeersveiligheid.
21.00 uur
• Opgeruimd en klaar...

e
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Vrijdag 20 juni -- POST en CO dag -Algemene opmerkingen
Opruimen door de groepen
***** Inleveren pas NA het LANGE TOETER-SIGNAAL *****
STOEP
• Dekzeilen opgevouwen (Punten op elkaar en zichtbaar.)
• Gastoestellen (Niet uit elkaar halen!)
• Tafels en banken (schoon, en met ingeklapte poten)
• Niet aangebroken voedsel.
• Lege flessen.
• Geleende spullen etc.
AMFITHEATER
• Knoophout gesorteerd en gebundeld (minstens 2 touwtjes).
AFVAL
• Vuilniszakken, natuurlijk dichtgebonden en heel in de container bij het havenhoofd.
Helaas kunnen wij niets met chemisch afval en batterijen.
• Ook eigen decorstukken, aankleding Kampement etc. mee terug naar huis nemen..
BUSSENVELD
• Alle bagage op aanwijzing bij het juiste naambord!!
• Kampleiding ziet toe op ordelijk verloop.
• Zware bagage op karren, na en in overleg met de Kampwacht.
EINDCONTROLE
• Al het hout ingeleverd.
• Geen afval achter de bosjes.
• Alle touwen uit de bomen.
• Alle gegraven kuilen en greppels dicht.
• Alle materialen en bagage afgevoerd.
• Terrein schoon, alsof er niemand geweest is.
Het is een goede gewoonte geworden dat wij met elkaar ons bos schoner achterlaten dan
het was toen wij er kwamen. LATEN WIJ DAT ZO HOUDEN!!
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