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Voorwoord
Beste kids en ouders,

Voor jullie ligt de allereerste 
kampgids van JN Sint Odiliënberg. 
Hierin kunnen jullie alle informatie 
over ons Groot Kamp 2016 vinden. 
Bewaar deze kampgids dus goed!

Een mooi Jong Nederland seizoen 
zit er alweer bijna op. Dit betekent 
dat de leiding weer druk bezig is 
met de voorbereidingen voor onze 
jaarlijkse hoofdactiviteit, namelijk 
het zomerkamp! Ook dit jaar 
hebben wij weer een mooie locatie 
gevonden. We gaan dit jaar op kamp 
naar Lierop (Noord-Brabant). De 
leiding is in het weekend van 1, 2 en 
3 april al op voorbereidingsweekend 
geweest. Ze hebben de prachtige 
locatie bekeken en zijn volop aan het 
werk gegaan met de programma’s 
voor het groot kamp.

Al jaren gaan wij de laatste week 
van de basisschoolvakantie op groot 
kamp. Dit jaar is, zoals jullie eerder 
vernomen hebben, de kampweek 
een week vervroegd i.v.m. de 
extreem late vakantie. 

Ons kamp zal dit jaar plaatsvinden 
van zaterdag 20 augustus tot en met 
zaterdag 27 augustus.

Deze kampgids bevat allerlei 
informatie over het reilen en 
zeilen tijdens de kampweek. 
Daarnaast organiseren wij een 
voorlichtingsavond met betrekking 
tot het groot kamp. Indien jullie 
nog meer willen weten over het 
kamp of vragen hebben alvorens 
jullie besluiten om jullie kind 
mee op kamp te laten gaan, 
zijn jullie van harte welkom op 
deze voorlichtingsavond! We 
staan natuurlijk ook open voor 
nieuwe ideeën en meningen. De 
voorlichtingsavond wordt gehouden 
op maandag 30 mei van 18.45 uur 
tot 19.45 uur. Opgeven voor de 
voorlichtingsavond kan bij iemand 
van de leiding of door een mailtje te 
sturen naar 
jongnederlandberg@gmail.com.

Wij hopen natuurlijk weer op een 
groot aantal deelnemers, zodat we 
er samen een leuk, avontuurlijk, 
stoer, gezellig  en onvergetelijk 
kamp van kunnen maken!

Leiding, bestuur en kampcommissie
Jong Nederland Sint Odiliënberg
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Even voorstellen...
De nieuwe kampleider!

Het begon allemaal in 1984 met een 
advertentie in de toenmalige trompetter. 
Jong Nederland Sint Odiliënberg was op zoek 
naar nieuwe leden. Mijn ouders vroegen toen 
aan mij of dat iets voor mij was. Ik zag het 
wel zitten en ben gaan proefdraaien. Ik had 
het snel in de gaten: Jong Nederland is echt 
iets voor mij! Na tien jaar mee op kamp te zijn 
geweest als kind, ben ik op mijn 18e leiding 
geworden. Na een tussenpauze van vier jaar 
ben ik uiteindelijk weer terug gekomen bij JN als leiding, want ik miste de 
gezelligheid van de leiding, kinderen en alle activiteiten.

In 2011 ben ik penningmeester geworden binnen het bestuur van JN. In al 
die jaren dat ik mee gegaan ben op kamp heb ik altijd de ambitie gehad 
om kampleider te worden. Toen Marco Heuts het afgelopen jaar aangaf 
dat hij het stokje wilde doorgeven, heb ik aangegeven dit graag te willen 
overnemen.
Marco, bedankt voor de afgelopen jaren!

Door al die jaren mee te zijn gegaan op kamp heb ik de ervaring om er, 
samen met alle leiding, technische staf en keukenstaf een geweldig kamp 
van te maken voor uw kind(eren). Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!
 
Sandy Fox
Kampleider

Algemene informatie
We gaan dit jaar van zaterdag 20 augustus tot en met zaterdag 27 
augustus op kamp naar Lierop. Het adres van onze kampplaats is: 

 Blokhut Scouting Lierop
 Piet Cortoomswegske 1
 5715 AK Lierop

Voor vragen over het kamp in algemene zin kunt u zich wenden tot onze 
kampleider Sandy Fox op telefoonnummer 06-21811246.
Verder is op het thuisfront voorzitter Marc van Hagen bereikbaar op 
telefoonnummer 06-83233314. Voor vragen omtrent het reilen en zeilen 
binnen de groep kunt u zich wenden tot de leiding van de groep.
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Uitleg over het kamp
Ons kampterrein bestaat uit 
een gebouw en een tentenveld. 
De jongste groepen slapen in 
het gebouw. Dit jaar zijn dat de 
Maandag Vroeg en Dinsdag Vroeg. 
De overige groepen slapen in 
tenten.
Daarnaast heeft elke groep (ook 
de groepen die binnen slapen) een 
eigen eettent, waar ze elke dag 
eten, maar ook spelletjes spelen, 
gezellig zitten te kletsen, etc.

We starten elke ochtend met een 
gezamenlijk ochtendritueel. We 
worden gewekt met een standaard 
muziekje. Hierna volgt meteen de 
ochtendgym. Elke dag is één groep 
aan de beurt om de ochtendgym 
voor te bereiden. 

Na de ochtendgym gaat elke groep 
onder de eigen eettent ontbijten. 
Hierna kan iedereen aan de slag 
met de persoonlijke verzorging en 
het aankleden. Een aantal leden 
heeft corvee (afruimen, afwassen, 
etc.). De rest van de groep zorgt 
ervoor dat de tent of slaapzaal 
netjes is. Hierna volgt namelijk de 
“Inspectie”. Elke dag lopen een 
aantal leiders/leidsters de inspectie 
ronde, hierbij wordt de persoonlijke 

hygiëne van de kinderen én de 
verzorging van de tent/slaapzaal op 
een speelse manier gecontroleerd. 
Om dit leuker te maken voor de 
leden is er een wedstrijdelement 
aan verbonden.
Hieronder volgen enkele punten 
waar de inspectie op let:

•	 De handen zijn gewassen en de 
tanden zijn gepoetst.

•	 Alle kinderen dragen een 
schone onderbroek en schone 
sokken.

•	 De vuile was zit in een aparte 
zak en niet los in de tas bij de 
rest van de spullen.

•	 Er zitten geen natte spullen in 
de tas en er liggen ook geen 
natte spullen op de slaapzak of 
het kussen.

•	 Rondom en in de tent is alles 
netjes opgeruimd.

•	 Er staan geen spullen tegen het 
tentzeil aan.

De inspectie geeft elke groep 
punten van 1 tot 10. De beste van 
de dag en de beste van de week 
(tot dan toe) verdienen een prijs!

Elke ochtend tussen de Inspectie en 
het Carré is het “Snoepwinkeltje” 
geopend. Hier kunnen de kinderen 
voor een klein bedrag snoepjes, 
chips en drinken kopen. De leiding 
van de jongste groepen spreekt 
met de kinderen een maximaal 
bedrag af dat ze per dag mogen 
uitgeven.

Als het standaard muziekje 
weer klinkt, begint het Carré. 
Dit betekent dat iedereen in het 
midden van het kampterrein 
verzamelt voor de gezamenlijke 
start van de dag. Hier worden 
algemene mededelingen gedaan, 
evt. verjaardagen gevierd, de 
punten van de inspectie verteld, de 
“Bikker van de dag” uitgeroepen 
(zie stukje Keukenstaf) en de 
“Pechvogel” uitgeroepen.

Hierna start elke groep met het 
eigen dagprogramma. De groepen 
worden rond 17.00 uur weer terug 
op het kampterrein verwacht 
voor het gezamenlijke avondeten. 
Daarna volgt voor elke groep 
een eigen avondprogramma. De 
bedtijden van de kinderen worden 
door de leiding van de eigen groep 
bepaald. 

Er wordt hierbij een algemene 
richtlijn gehanteerd dat alle leden 
uiterlijk om 02.00 uur in bed 
moeten liggen. De jonge kinderen 
gaan (vanzelfsprekend) een stuk 
eerder naar bed.

Naast de eigen dagprogramma’s 
zijn er enkele activiteiten waar 
alle groepen aan deelnemen. 
Op zondag organiseren we een 
gezamenlijke dag. De leden doen 
de gehele dag spellen in gemixte 
groepen. Op woensdag is de 
ouderavond, die gevolgd wordt 
door een gezamenlijk avondspel. 
Op donderdagavond wordt de 
revue georganiseerd. Tijdens 
deze avond doet elke groep een 
optreden dat ze gedurende de 
kampweek voorbereid hebben. Dit 
kan zijn in de vorm van een dansje, 
liedje,	toneelstuk,	filmpje,	etc.	
Na de optredens volgt een disco. 
Op vrijdagavond wordt het kamp 
afgesloten met een gezamenlijke 
barbecue die gevolgd wordt door 
een tocht of een spel waar alle 
groepen aan deelnemen. Ook op 
vrijdag zal de avond weer eindigen 
in een disco-avond.
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Kampregels
We hanteren enkele algemene kampregels:

•	 Niemand verlaat het kampterrein zonder toestemming.

•	 Speel niet met vuur.

•	 Let op en luister naar de leiding.

•	 Hygiëne: denk aan tanden poetsen, handen en voeten wassen, e.d.

•	 Gooi afval in de daarvoor bestemde vuilnisemmers.

•	 Breng materialen en gereedschappen na gebruik meteen terug naar 
de plek waar het hoort.

•	 Ben altijd beleefd en vriendelijk en gedraag je fatsoenlijk!

Veiligheid op Kamp
Wij nemen de veiligheid op kamp zeer serieus. Wij onderstrepen dit met 
een aantal veiligheidsmaatregelen:

•	 Tijdens	het	fietsen	van	en	naar	het	kampterrein	en	gedurende	de	hele	
kampweek	heeft	elke	groep	een	EHBO-koffer	bij	zich.	Daarnaast	zijn	
er ook verscheidene EHBO’ers onder de leiding.

•	 Op het kampterrein bevinden zich op centrale punten brandblussers 
en branddekens.

•	 In het draaiboek dat alle leiding heeft, staan de belangrijke (alarm)
telefoonnummers.

•	 Er wordt rekening gehouden met de inrichting van het kampterrein 
m.b.t. het veiligheidsgevoel van de kinderen.

•	 Wc’s zijn altijd goed verlicht en goed te bereiken, ook ’s nachts.

•	 Het kampterrein wordt de hele nacht door verlicht.

•	 Van elke groep drinkt minimaal 1 leider/leidster geen alcoholische 
drank.

•	 Gedurende de nachten op kamp wordt er wacht gelopen. Dit zijn 
twee personen die gedurende de hele nacht het kampterrein bewak-
en en ingrijpen in geval van nood (denk aan hevige regenval, slaap-
wandelende kinderen, etc.)

•	 Alle leiding heeft de gedragscode (zie www.jnberg.nl) ondertekend en 
is in het bezit van een Verklaring Omtrent Goed Gedrag.

•	 Sinds	enkele	jaren	is	identificatie	(vanaf	14	jaar)	verplicht,	dus	zorg	
ervoor dat uw kind(eren) hun legitimatiebewijs bij zich hebben.
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De Keukenstaf
Wij, als keukenstaf, zorgen ervoor dat de kinderen en leiding de hele 
week lekker en gezond te eten krijgen. ’s Ochtends zorgen wij ervoor 
dat het ontbijt voor iedereen klaar staat en ’s avonds zorgen wij voor 
een heerlijke, gevarieerde avondmaaltijd. Ook zorgen wij elke dag voor 
tussendoortjes (zoals appels, komkommer, koekjes, etc.). 
De lunch wordt over het algemeen door de eigen leiding geregeld, maar 
natuurlijk willen wij daar graag een handje bij helpen. Verder kan men de 
hele dag door bij ons terecht voor een fris glaasje ranja.

Wij roepen elke dag een “Bikker van de dag” uit. Iedereen kan een lid of 
leiding opgeven om “Bikker van de dag” te worden. Dit kan bijvoorbeeld 
iemand zijn die iets gegeten heeft dat hij/zij normaal niet lust of iemand 
die grote honger had. De keukenstaf kiest de leukste nominatie uit en de 
“Bikker van de dag” verdient een kleinigheidje.

Wij kijken er erg naar uit om weer lekker voor jullie te koken!
We wensen iedereen een gezellig en smakelijk kamp toe!

Renee, Anne, Judith en Peggy

De Technische staf
Wij, als technische staf, zorgen voor alle technische werkzaamheden 
tijdens het kamp. Wij zorgen ervoor dat er verlichting, stroom en water 
is op het kampterrein. We plaatsen wasbakken en douches op het terrein 
en zorgen dat hier warm water uit komt. Ook ondersteunen we de 
leiding met betrekking tot technische klusjes (bijv. bij het bouwen van 
kabelbanen, bouwen van het podium voor de revue etc.).

Daarnaast staan wij altijd klaar om in actie te komen in geval van nood 
(zoals tenten controleren bij hevige windvlagen, sleuven graven bij hevige 
regenval, oplossen van stroomuitval, etc.). Natuurlijk kunnen jullie ons 
ook	vragen	om	andere	klusjes	te	doen	(bv.	fietsbanden	plakken,	etc.).

Kortom: Heb je technische hulp nodig? Wij staan voor je klaar!

Michel en Rick
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Opbouwvaders
Er	komt	een	heleboel	kijken	bij	het	opbouwen	(en	afbreken)	van	ons	
kamp. Omdat het kampterrein in ruwweg een halve dag klaar voor 
gebruik moet zijn, moet er in korte tijd veel werk verzet worden:

•	 Een hele vrachtwagen aan spullen moet uitgeladen worden,

•	 Tenten moeten opgezet worden,

•	 Verlichting moet aangelegd worden op het terrein,

•	 Watertappunten moeten op het terrein gemaakt worden,

•	 De keuken moet ingericht worden,

•	 En nog vele andere klussen…

Gelukkig kunnen wij al jaren een beroep doen op de steun en toeverlaat 
van onze vereniging: de opbouwvaders! 

We hebben een groep mensen die ons elk jaar helpt, maar we zouden 
graag nieuwe aanwas van mannen en vrouwen willen verwelkomen om 
te voorkomen dat er mensen nog tot laat op het kampterrein aanwezig 
moeten zijn om op te bouwen en/of af te breken. In de kampverklaring 
kan daarom aangegeven worden of u wel of niet mee wilt helpen met het 
opbouwen	en/of	afbreken	van	het	kampterrein.	
Twijfelt u hierover of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met 
onze kampleider Sandy Fox: 06-21811246.

Ouderavond
Ook dit jaar mogen alle ouders, grootouders, kennissen, etc. weer een 
kijkje komen nemen op ons kampterrein. Jullie mogen ons bezoeken op

woensdag 24 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

Voor een drankje en een hapje wordt gezorgd.
Wij verzoeken jullie om tijdig aanwezig te zijn en na de start van het 
avondspel, als de kinderen het kampterrein verlaten, ook het kampterrein 
te verlaten.

Mochten jullie niet in de gelegenheid zijn om naar de ouderavond te 
komen, laat dit dan a.u.b. aan jullie kind en aan de leiding van de groep 
weten om teleurstellingen te voorkomen
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Vertrek en terugkomst
De jongste groepen reizen per bus naar het kampterrein.
Dit jaar zijn dat de groepen:
•	 Maandag Vroeg
•	 Dinsdag Vroeg
•	 Woensdag Vroeg
•	 Donderdag Vroeg
•	 Vrijdag op Tijd

De kinderen worden om 13.45 uur verwacht op de parkeerplaats bij de 
voetbalclub, zodat de bus omstreeks 14.00 uur kan vertrekken. 

Voor de terugreis zullen de jongste groepen om 11.00 uur vertrekken 
in Lierop. Ze zullen dus rond 11.45 uur/12.00 uur terug zijn op de 
parkeerplaats bij de voetbalclub. De	oudere	groepen	reizen	per	fiets.	De	vertrektijden	voor	de	fietsgroepen	

staan hieronder vermeld:

•	 Maandag Laat:  9.00 uur

•	 Dinsdag Laat:  9.30 uur

•	 Woensdag Op Tijd:  9.20 uur

•	 Donderdag Op Tijd:  9.00 uur

•	 Vrijdag Laat:   9.30 uur

De	fietsers	dienen	te	zorgen	voor	een	goede	fiets	met	een	juist	afgesteld	
zadel,	werkende	remmen,	werkende	fietsverlichting,	regenkleding,	
lunchpakket	en	drinken	voor	onderweg.	Zorg	ervoor	dat	de	fiets	voor	
vertrek in orde is en voorzien is van een goed slot.

Het	tijdstip	waarop	de	fietsers	terug	zijn	in	Sint	Odiliënberg	kunnen	we	
niet exact aangeven. Dit zal ergens in de middag zijn. De kinderen of 
leiding houden de ouders hiervan op de hoogte op de dag zelf.
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Bagage
Inleveren:
Op vrijdag 19 augustus tussen 19.00 uur en 20.00 uur moet de bagage 
ingeleverd worden bij ons clubgebouw “Inne Zandj”. Zorg a.u.b. dat de 
naam en de groep van het kind op de bagage vermeld staat. Gebruik 
nooit vuilniszakken voor de bagage.

Ophalen:
Op zaterdag 27 augustus tussen 15.30 uur en 16.00 uur kan de bagage 
weer opgehaald worden bij ons clubgebouw “Inne Zandj”.

De kinderen mogen zakgeld meenemen, maar wij verzoeken u, vooral 
voor de jonge kinderen, dit te beperken tot €1,50 per dag. Zorg ervoor dat 
dit zoveel mogelijk in kleingeld is.
Indien u uw kinderen iets te drinken meegeeft, zorg er dan voor dat dit 
niet	in	een	glazen	flesje	zit.	Geef	de	kinderen	a.u.b.	niet	te	veel	snoep	
mee. Tijdens het bezoek op woensdag kunt u dit eventueel aanvullen.

Mobiele telefoons mogen meegenomen worden op eigen risico. De 
leiding van de groepen zal afspraken maken met de leden over het 
gebruik hiervan. De kinderen zullen dus niet altijd bereikbaar zijn. In 
dringende gevallen kunt u altijd contact opnemen met de leiding van de 
groep of de kampleider.

Wat moet je meenemen?

•	 Luchtbed (controleer of dit niet lek is)

•	 Slaapzak (evt. een deken en een kussen)

•	 Voldoende kleding: lange en korte broeken, T-shirts en truien. 
Let op: in augustus kan het al best fris zijn ’s avonds!

•	 Minstens 7 paar sokken.

•	 Minstens 7 stel ondergoed.

•	 Wandelschoenen, regenlaarzen en reserveschoenen

•	 2 warme truien en een training- of joggingpak

•	 Regenkleding	(fietsgroepen:	op	de	fiets	meenemen!)

•	 Pyjama

•	 4 handdoeken en 2 washandjes

•	 Kam, zeep, tandenborstel en tandpasta verpakt in een toilettas

•	 Badhanddoek en zwemkleding verpakt in een aparte tas

•	 Diep bord, plat bord, mes, vork, lepel, toetjeslepel en drinkbeker

•	 3 theedoeken en 10 wasknijpers

•	 Voldoende zakdoeken

•	 Zaklamp met goede batterijen en evt. reserve batterijen

•	 Een aparte tas voor de vuile was (bv. een kussensloop)

•	 Zonnebrandmiddel

•	 Medicijnen die het kind gebruikt met een gebruiksaanwijzing en 
richtlijnen voor de leiding.

•	 Geldig identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar verplicht bij je te hebben!

•	 Ziektekostenpasje (of kopie hiervan), voor eventueel bezoek 
apotheek.

•	 Evt. een leesboekje of een klein spelletje.
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Aanmelden
Ben je enthousiast geworden na het lezen van dit boekje?

Geef je dan z.s.m. op, zodat jij dit super leuke kamp gaat meemaken!

Inleveren kampverklaring:
Lever de kampverklaring altijd in, ook als uw kind niet meegaat op kamp!

Vul de bijgevoegde kampverklaring nauwkeurig en juist is. Zaken als 
ziekte, medicamenten, beperkingen, dieet, allergieën, slaapritueeltjes en 
zwemdiploma’s zijn van groot belang voor ons.

Lever de kampverklaring in vóór 18 juni 2016 bij de leiding van de groep 
of bij Sandy Fox, Staalstraat 7, Sint Odiliënberg.

Kosten:
De afgelopen jaren is JN niet kostendekkend op kamp kunnen gaan, 
waardoor besloten is om het kampgeld met een kleine stap te verhogen. 
Ook hebben wij besloten dat alle kinderen één gelijk bedrag moeten 
betalen (geen korting meer voor het tweede kind uit hetzelfde gezin).

Het kampgeld bedraagt €100,- per kind. Gelieve het kampgeld volledig 
te betalen vóór 25 juni 2016. U kunt dit bedrag overboeken op IBAN 
rekening: NL80 RBRB 0690 215 770 van de Regiobank, ten name van 
Stichting Jong Nederland Sint Odiliënberg onder vermelding van de 
naam van uw kind(eren).

Annuleren: Als u de deelname van uw kind annuleert nadat door ons de 
inkoop gedaan is, kan helaas nog slechts 50% van het kampgeld worden 
terugbetaald. Bij het vervroegd naar huis gaan tijdens het kamp kan geen 
kampgeld meer geretourneerd worden.

Verzekering: Het meegaan op kamp is geheel op eigen risico. Wij 
adviseren u een reisverzekering af te sluiten voor uw kind(eren).



Belangrijke gegevens:

Adres kampplaats
Blokhut Scouting Lierop
Piet Cortoomswegske 1

5715 AK Lierop

Kampleider Sandy Fox
06-21811246

Voorzitter Marc van Hagen
06-83233314

www.JNBERG.nl
Facebook.com/JNBerg


