
 

    

14 – 15 – 16 JUNI 
 

DE CORVERS 



 

  

    VRIJDAG 14 JUNI    

  18:45 Verzamelen bij Corverskuil 

  19:30 Aankomst groepsverblijf 

   Bedden opmaken 

      LEVEND STRATEGO 

 FILMAVOND 

   

    ZATERDAG 15 JUNI    

  09:30 Ontbijt 

 STREEPJESCODESPEL 

 JONGENS VS MEISJES 

  12:30 Limonade en lunch 

 WATERTIENKAMP 

 VOORBEREIDEN VOOR BONTE AVOND 

  18:00 Avondeten 

 BONTE AVOND 

 onder begeleiding van de E-coaches 

 GPS-DROPPING 

 voor de C1 en B1 

Kampvuur 

 

    ZONDAG 16 JUNI    

  09:30 Ontbijt 

 Lunch maken 

  10:00 Kamphuis opruimen 

Lopend naar zwemgelegenheid 

  12:30 Zwemmen 

Neem een kleine tas mee met zwemkleding, een 

handdoek en eventueel een schoon ondergoed en 

schone sokken. De rest van de bagage wordt met 

een grote auto teruggebracht naar het clubhuis. 

  16:30  Vertrek naar Corverskuil  

  17:15 Aankomst bij Corverskuil 

 Patatjes eten 

17:45 Einde van het kampweekend 

(Programma onder voorbehoud.) 

Kleding voor 3 dagen die vies mag worden: 

o  Broeken 

o  T-shirts 

o  Warme trui 

o  (Extra) ondergoed 

o  (Extra) sokken 

o  Schoenen 

o  Wit shirt (zal niet wit terugkomen) 

 

Slaapspullen:  

o  Slaapzak / Dekbed, onderlaken 

o  Kussen + sloop 

o  Tandenborstel en tandpasta 

o  Douchespullen 

o  Handdoek(en)  

o  Pyjama 

 

Zwemspullen (in apart tasje): 

o  Zwemkleding 

o  Badhanddoek 

o  Slippers 

o  (Schone ondergoed en sokken) 

 

Handigheden: 

o  Regenjas (al hopen we natuurlijk op mooi weer) 

o  Regenlaarzen 

o  Zaklantaarn 

o  Slippers 

o  Leesmateriaal 

o  Spellen voor op het veld 

o  Koek en snoep 

o  Theedoek 

Etenswaar: 

o  Bord 

o  Bestek 

Zorg ervoor dat het bord en bestek, en ook de 

theedoek voorzien is van je       

       eigen naam! We adviseren om         

                spullen mee te nemen die zo   

                    min mogelijk breekbaar zijn. 

 

Programma Paklijst 



 

HET GROEPSVERBLIJF bestaat uit drie slaapzalen en een extra slaapkamer, een 

aparte keuken en een ruimte met toiletten en douches. In de slaapzalen zijn al slaapmatten 

aanwezig. De meeste activiteiten zullen buiten plaatsvinden. We raden aan om goede 

schoenen of laarzen mee te nemen, aangezien het weer in Nederland niet altijd even 

standvastig is. We hopen natuurlijk op mooi weer! 

Het gebouw ligt in een gebied bij een recreatieplas en bij speelweiden. Ook is er een 

sportveldje. Neem leuke spellen mee om te kunnen spelen met je team! Verder is er plek om 

een kampvuur te bouwen. 

ETEN wordt zelf bereid en gemaakt in de keuken van het gebouw. Je eet met borden en 

bestek die voorzien zijn van je eigen naam, en zo min mogelijk breekbaar zijn. Zaterdagochtend 

is de eerste maaltijd, en zondagavond zullen we afsluiten met patatjes op de club. Rond 17.30 

kun je opgehaald worden bij de Corverskuil en is het kampweekend tot een einde gekomen.  

 

ROKEN is in het verblijf niet toegestaan. Alleen achter het gebouw mag 

gerookt worden, mits dit buiten bereik van de kinderen gebeurt. 

ALCOHOL mag niet geconsumeerd worden gedurende het kampweekend.  

ACTIVITEITEN buiten het gebouw (zoals in het bos) zullen alleen 

onder toezicht van de Activiteitencommissie gebeuren. Bij twijfel of onraad 

zullen wij altijd overleg hebben om zo snel mogelijk het beste besluit te 

kunnen nemen. 

Op zondagmiddag gaan we zwemmen in een buiten- of binnenzwembad, afhankelijk van het 

weer. Neem een apart tasje mee met je zwemspullen, en eventueel een schoon ondergoed en 

schone sokken; de rest van de bagage wordt dan al teruggebracht naar de Coverskuil. 

We zullen, afhankelijk van het weer, gaan zwemmen in de recreatieplas of in Optisport 

Zwembad De Heuvelrand. Deze keuze zal vlak voor of tijdens het weekend gemaakt worden.  

HET THEMA van het kampweekend is: Hawaii! Neem tropische attributen mee om je in 

het thema te kunnen verkleden, die je met de activiteiten moet gaan gebruiken! 

 



 

VERVOER van en naar de kamplocatie te komen zal met vrijwillige ouders gedaan 

worden. De Activiteitencommissie heeft plek voor zeven kinderen, dus er is nog behoefte 

aan het flink aantal zitplekken. Het zou fijn zijn als er ouders zijn die de heen- en/of 

terugweg zouden kunnen rijden! Laat het graag even weten via de mail of via een berichtje 

als je kan rijden, voor één van beide ritten of allebei. Laat ook even weten hoeveel plekken 

je hebt.  

• vrijdag 19:00 Vertrek Corverskuil → kamplocatie Voorthuizen 

• zondag 16:30 Vertrek zwemgelegenheid Voorthuizen → Corverskuil 

PERSOONLIJKE INFORMATIE ontvangen we graag van iedereen. We 

willen graag het strookje op de laatste pagina ingevuld ontvangen. Het liefst zo snel 

mogelijk; je kan het aan de AC geven op een trainings- of wedstrijddag, of bij vertrek van 

de Corverskuil. 

Op dat strookje kun je ook aangeven of je toestemming geeft om op de foto gezet te 

worden. Deze foto’s worden gemaakt om na het kampweekend een leuk album op 

Facebook en op de website te maken, en worden verder niet gebruikt.  

HET BEGIN van het kampweekend is vrijdagmiddag. We verzamelen rond 18.45 bij 

de Corverskuil, waarna we vertrekken naar de kamplocatie. Zorg dat je voor het vertrek 

zelf al gegeten hebt! Bagage zal dan met een grote auto met aanhanger meegenomen 

worden, net zoals op de terugweg. 

HET EIND van het kampweekend is zondagavond. Rond 17 uur komen we aan bij de 

Corverskuil, waarna we nog patatjes eten. Tussen 17.30 en 17.45 kun je door je ouders 

opgehaald worden om thuis op tijd je bed in te kunnen gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

De begeleiding op het kamp zal bestaan uit de  

Activiteitencommissie. Verder gaan er hulptroepen  

mee om van het kamp een leuk weekend te maken! 

Bas Westerhof 06-27263595 
Lizet van Meningen 06-53288263 

 

Bericht aan het thuisfront: mocht er onverhoopt  

tijdens het kamp iets gebeuren, en u wilt de kamp- 

leiding of uw kind spreken; bel, SMS of WhatsApp dan 

naar 06-27263595. 



 

De kosten van het kamp bedragen  

€55,00 per kind. Dit geldt voor het 

hele weekend, inclusief eten en alle 

activiteiten. Dit bedrag zal op de 

factuur onder de contributie staan.  
 

 

Voor vragen kun je ons aanspreken, een berichtje sturen,  

of een mailtje sturen naar ons e-mailadres.  

De Activiteitencommissie kijkt enorm 

uit naar het kamp. We hopen op mooi weer 

en een gezellig weekend, tot dan!  

Bente, Anniek, Eline, Ilse, Lizet en Bas 

 

VUL DIT STROOKJE IN en lever het in bij de AC! 

Naam: ________________________    Team: _____ 

Te bereiken telefoonnummer(s) in geval van nood: _______________ 

_______________ 

Allergie(ën): __________________________________ 

Andere belangrijke informatie over jou: ___________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 
Toestemming voor foto’s op o.a. Facebook: Ja Nee 


