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KAMP NISTELRODE 31 JULI T/M 7 AUGUSTUS 2021
Het zomerkamp van onze jeugdvereniging zal dit jaar plaatsvinden in de
week van zaterdag 31 juli t/m zaterdag 7 augustus op kampeerterrein
Dassenveld van Scouting Achter de Berg in Nistelrode.
De jongste kinderen(t/m 6 jaar) zullen van 1 t/m 4 augustus gaan. Voor alle
andere kinderen is kamp de hele week van 31 juli t/m 7 augustus.
Zoals gebruikelijk zullen de tenten groepsgewijs worden opgezet in het bosrijk
gebied waar wij zullen kamperen.
De leiding van de verschillende groepen zal voor een gevarieerd
kampprogamma zorgen, dat aansluit bij de betreffende leeftijdsgroep.
Onze bekwame keukenstaf zal gedurende de hele week voor een verantwoord
en gevarieerd menu zorgen.
Wij wensen alle deelnemers een zonnige en een gezellige kampweek!
Het bestuur van Jong Nederland Zeilberg

Dagindeling / Maaltijden
Alle groepen hebben dezelfde etenstijden namelijk:
- ontbijt

09.00 uur

- lunch

12.30 uur

- warme maaltijd

17.30 uur

De keukenstaf zal deze week zorg dragen voor een wisselend dagmenu.

Programma's.
De gezamenlijke programma's zijn:
- dinsdagmiddag
- woensdagmorgen/middag
- woensdagavond
- vrijdag

spellenmiddag
zwemmen
ouderavond met daarna gezamenlijk spel
bonte ring met kampvuur

Verder zijn de programma's van de groepen verschillend met bijvoorbeeld:
Bosspel, balspel, fietsdag, tocht, quiz, pionieren, kringspelen enz. enz. deze
worden dan ook door de leiding per groep samengesteld.
Het opbouwen en opruimen van het kampmateriaal gebeurd door alle groepen
gezamenlijk op de zaterdagen.
U bent daarbij van harte welkom om ons een handje te helpen!

Uw kind in de groep
Het kind staat tijdens het kamp centraal. Om voor uw kind alles zo goed
mogelijk te regelen is het belangrijk dat we beschikken over alle
noodzakelijke gegevens van uw kind. Geef op het opgaveformulier zo
duidelijk mogelijk aan waar we eventueel rekening mee dienen te houden.
Niet alleen diëten en medicijnen kunnen belangrijk zijn, maar ook bepaalde
rituelen bij het slapen gaan, het gebruik van een luier, een knuffel etc.
Mocht u tijdens de voorbereiding vragen hebben over opgave, of andere
informatie willen, dan kunt u bij de betreffende groepsleiding van uw kind
terecht of contact opnemen met kampleidster Anita Janssen: 0627408754 of
anita7donkers@gmail.com.
Bagage.
De bagage van leiding & kinderen kan op vrijdag 30 juli tussen 19.00 en 20.00
uur ingeleverd worden bij de blokhut, Hanenbergweg 3 te Deurne.
De spullen die onderweg nodig zijn voor de groepen die fietsen zoals regenkleding, brood e.d. dient men op zaterdag zelf mee te brengen.
Ouders die de jongste kinderen naar de kampplaats te vervoeren, kunnen de
bagage van hun kind eventueel zelf meenemen.
Bagage afhalen.
Na het kamp kan de bagage afgehaald worden op zaterdagmiddag 7 augustus
tussen 14.00 en 15.00 uur bij de blokhut, Hanenbergweg 3 te Deurne.
Zorg a.u.b. dat u daar tijdig aanwezig bent zodat de bagage niet te lang hoeft
te blijven staan.
Ouderhulp.
Gelukkig zijn er de laatste jaren steeds meer ouders die ons willen helpen.
Hier zijn we erg blij mee. Wilt u dit jaar meehelpen met opbouwen, afbreken
en/ of opruimen? Geeft u dit dan op het opgaveformulier aan.
Bij voorbaat dank!

Kampgeld
De penningmeester zal in de laatste week van de maand mei het kampgeld
innen middels automatische incasso.
Dit jaar bedraagt dat € 35,- voor de Dauwtrappertjes (t/m 6 jaar) omdat zij t/m
woensdag gaan.
voor de overige groepen is het kampgeld € 60,- voor het eerste kind, voor het
tweede kind van een gezin € 55,- en vanaf het derde kind van een gezin € 50,-.
Zakgeld en snoep
Het zakgeld wordt door de groepsleiding vastgesteld. Dit geld wordt gebruikt
om aparte activiteiten mee te betalen, zoals een uitstapje. Het is verder niet
nodig om uw kind verder nog extra zakgeld te geven. Wanneer u toch wat
extra's wilt geven, geef het dan aan de groepsleiding, zodat het de hele groep
ten goede komt.
Snoep is lekker, maar we willen dit graag samen doen. Als je iets meegeeft,
zorg dan dat het voor de hele groep is. De keukenstaf zorgt sowieso voor
tussendoortjes.
Vertrek.
De groepen vertrekken dit jaar op zaterdag, alleen de Dauwtrappertjes
vertrekken op zondag met auto’s. De andere groepen gaan met de fiets naar
het kampterrein. Over de vertrektijd ontvangt u nog nader bericht van de leiding. Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de groepsleiding.

Kampleiding, groepen en contactpersonen:
Kampleiding:

Anita Janssen
Tel. 06-27408754
anita7donkers@gmail.com

De Dauwtrappertjes
Jori van Oosterhout

Gemengd,
groep 1 t/m 4
tel. 06-20910387

De Banditos
Daniel Pijnenborg

Gemengd,
groep 5 t/m 8
tel. 06-11859948

De Kampioenen
Layla Afissa

Gemengd,
13 t/m 16 jaar
tel. 06-29356729

Ouderavond
Deze is zoals ieder jaar op woensdagavond en wel van 19.00 tot 21.00 uur.
Wij verzoeken u dringend om niet vóór 19.00 uur op het terrein te komen,
want tot die tijd zijn we nog bezig met onze voorbereiding.
Indien u snoep of lekkers wilt meebrengen, geef dan iets wat ze kunnen delen
met de andere kinderen in de groep.
Naast de ouderavond wordt er geen rekening gehouden met bezoek aan ons
kamp. Dit in verband met de uitvoering van de geplande dagprogramma's.

Noodgevallen
In noodgevallen kunt u bellen naar onze kampleidster Anita Janssen:
Telnr.: 06-27408754

Post op kamp?
Zeker de jongere kinderen vinden het leuk om een kaartje te krijgen op kamp!
Wilt u uw kind een kaartje sturen tijdens de kampweek?
Dit kan via onze postadres van ons kamp:
U kunt de post opsturen of in de bus doen:
Blokhut Jong Nederland Zeilberg
Hanenbergweg 3
5753 RC Deurne
Wij zullen zorgen dat de post op de juiste plek terecht komt.

Benodigdheden, mee te nemen op kamp.
- Luchtbed of matras ( GÉÉN stretcher )
- Slaapzak of dekens & laken
- Reserve: ondergoed, bovenkleding & sokken
- Sportkleding, zwemspullen
- Regenkleding
- Nachtkleding en evt. knuffel
- Laarzen & stevige schoenen (liever geen sandalen )
- Handdoeken, washandjes & theedoeken
- Zakdoeken & toiletartikelen
- Leesboek/ gezelschapsspel (GÉÉN elektronische spellen)
- Zaklamp
- Muggenstift
- Lippenbalsem
- Lunchpakket:
De jongste groep hoeft dit niet mee te nemen.
De andere fietsende groepen nemen voor 2x brood mee.
(1x voor de lunch en 1x voor het diner)
- Goede fiets( voor de fietsende groepen)
- Veel goede zin!
Bagage en merken van de bagage.
De bagage van de kinderen graag stevig verpakken, liefst in een koffer of
weekendtas duidelijk de naam en de groep daarop vermeld. Liever géén
vuilniszakken/plasticzakken! Houd u rekening met zowel goed als slecht
weer!
Graag alle spullen, dus ook kleding, merken met de naam van uw kind. Zo
kunnen wij ervoor zorgen dat er zo min mogelijk zoek zal raken.
Vuil wasgoed:
Het is voor de leiding gemakkelijk als de kinderen een plastic zak bij zich hebben om hun droog en vuil wasgoed in te doen.
U kunt dit dan evt. woensdagavond, bij uw bezoek, mee naar huis nemen.

ROUTEBESCHRIJVING NAAR DE KAMPPLAATS
Adres: Kampeerterrein Dassenveld
Achter de Berg 14/16
5388 TS Nistelrode
Reisduur met auto +/- 45 min.
Vanuit de blokhut van JN Zeilberg, Hanenbergweg 3, Deurne.
1) Rij naar het noordwesten op de Hanenbergweg, vervolg op de
Zeilbergsestraat en de Molenstraat.
2) Sla rechtsaf op de rotonde naar de Europastraat en vervolg op de
Veldstraat.
3) Sla rechtsaf op de rotonde naar het Haageind en vervolg de weg. Ga
ook de eerste rotonde in Milheeze rechtdoor.
4) Ga bij de volgende rotonde, in De Rips, linksaf en volg de N277.
5) Bij de volgende rotonde, sla linksaf en volg de N264.
6) Blijf de N264 volgen (6 rotondes rechtdoor) en vervolg op de A50
richting Oss/Nijmegen.
7) Neem afslag 14-Zeeland richting Zeeland/Uden.
8) Sla linksaf naar de Rondweg en ga bij de eerste rotonde links.
9) Sla linksaf naar de Brandsestraat.
10) Sla linksaf naar de Achterstraat.
11) Sla rechtsaf naar de Achter de Berg. Na +/- 750 meter bevindt zich te
toegang tot het kampterrein.
P.S. Wij zullen na afslag 14 de weg naar het kampterrein aangeven met onze
kenmerkende gele JN wegwijzers.

