Hallo, Hey, Bonjour, ¡Hola!, Nǐ hǎo kampgangers,
Het kampkrantje is er weer dus dat betekend dat we al weer bijna op kamp gaan. Alle
voorbereidingen zijn zo goed als getroffen en de leiding heeft er in ieder geval ontzettend
veel zin in.
Er hebben veel sponsoracties plaatsgevonden, en dit heeft goed beloond. Bedankt voor
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet! Er zullen tijdens het kamp een aantal verrassingen
zijn die we hierdoor hebben kunnen doen.
Dit jaar is het thema: Landen! Dit jaar is het wel anders dan andere jaren. Normaal
gesproken verkleden we ons alleen de eerste dag in bus. Dit is natuurlijk ook weer de
bedoeling, maar we hebben extra elementen toegevoegd. Het rode draad spel komt weer
heel het kamp terug en dit keer kan je ook extra punten verdienen met je kleding. Hier hoor
je later meer over. Maar zorg dus dat je in ieder geval kleding bij je hebt(en aantrekt in de
bus) van een land.
Thuisblijvers kunnen ook dit jaar weer op de hoogte blijven via de facebookpagina:
Korfbalkamp Nikantes. Voeg ons toe als vriend en blijf op de hoogte!

Dit jaar gaan we weer naar de bossen toe, dus let goed op teken!
In dit krantje kun je vinden waar we naar toe gaan, wie er allemaal mee gaan, wat moet je
meenemen, wat we gaan doen, wat we gaan eten en wie de leiding is.
Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij de hoofdleiding.
Dit jaar:

Joop Prevo
Jeanette Bogaerts
Ilse van Schouwen

06-18 24 52 05
06-12 11 05 43
06-14 53 21 91

Wie gaan er mee(tot nu toe)?
A:
Megan
Sascha
Quinty
Collin

B:
Jordy
Yordi
Sacha
Isa
Marijn
Nikkie
Kirstie
Danique

C:
Malisafija
Sade
Esther
Rubia
Bert
Colin
Lorenzo
Tyrese

D:
Daniel
Kyle
Tim
Jonathan
Djustin
Daniel
Martijn
Kevin
Job

E:
Curly
Noa
Thom

F:
Lotte

Jasper
Quelren
Esmay
Daphne
Chrishelle
Meike
Dinda
Quinte
Mary-Gail

Waar gaan we naar toe?
Woensdagavond 4 mei 2015 zal om 18.00 de bus vertrekken vanuit de Botreep in
Hoogvliet. Als iedereen zorgt dat hij of zij er rond 17.30 is, kunnen we proberen om
op tijd te vertrekken. Zorg allemaal dat je voor die tijd al wat heb gegeten, de
volgende maaltijd zal pas halverwege de avond zijn.
Zondagmiddag 8 mei 2015 zullen we rond 13.30 weer terug zijn op de Botreep in
Hoogvliet.

We gaan naar ’t Uilenest in Geldrop.

Het kamphuis is al gekleurd in mooie Duitse kleuren dus dit match ons thema al helemaal.
Voor meer info over het kamphuis: http://www.het-uilenest.nl/page/home
Het adres is:
Gijzenrooi 7
5661 PA Geldrop
Het is niet de bedoeling dat mensen langskomen behalve met diegene met wie er afspraken over zijn gemaakt.

Wat moet er allemaal mee?
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er toch te weinig kleding mee wordt
genomen. Omdat we helaas met alle weersomstandigheden rekening moeten
houden hebben we dit jaar een voorbeeld gemaakt van wat er minimaal nodig is:
o Als eerste natuurlijk een goed humeur.
o Hoeslaken voor een 1pers bed (gebruik verplicht)
o Eigen kussen deze mag mee in de bus, graag wel je naam op de vuilniszak
o Slaapzak of dekbed
o Toiletspullen zoals tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, borstel.
o 3 x Handdoeken en washandjes
o 1 x pyjama
o 3 x lange broek
o 2 x Korte broek
o 5 x t-shirts
o 3 x dikke trui
o 1 x trainingspak
o 1 x regenjas
o 1 x winterjas
o 6 x sokken
o Ondergoed
o 1 x badkleding
o 2 x oude kleding (wat weggegooid mag worden)
o 1x wit t-shirt(die vies mag worden en weggegooid mag worden)
o 1 x vuilniszak voor vuile was
o 1 x badslippers
o 2 x schoenen
o Zaklamp
o Zonnebrand (hopelijk hebben we die nodig)
o Eventueel spelletjes
o Neem je een telefoon mee(wat we liever niet hebben) ben je zelf
verantwoordelijk, en zorg dat er op je oplader je naam staat
o Eventuele medicijnen, en afgeven aan de hoofdleiding(hoofdleiding
inlichten dat kan via mail, telefoon of spreek ons even aan
korfbalkampNikantes@outlook.com)

Welke letter kan je toevoegen, die bij de onderstaande reeks past?
B C D E I K O X?

Natuurlijk mag je ook wat lekker mee nemen.
Ook is er als altijd weer een snoeptoko waar wat snoepjes en/of wat te drinken gekocht kan
worden. Dit is allemaal extra, de kinderen zullen genoeg drinken krijgen. Wij zouden graag
zien dat kinderen niet teveel geld mee krijgen( max 5 euro).
Geld voor de snoeptoko kan zo als altijd weer ingeleverd worden bij de kamp-bank.

Het programma
WOENSDAG
De hele dag kijk je er natuurlijk naar uit dat we weg gaan, maar aan het einde van de
middag is het eindelijk zo ver. We laden de bus in en om 17.30 uur vertrekken we EIN-DELIJK richting Gemert.
In de bus word je ingedeeld op je outfit zodat we zoveel mogelijk mensen uit hetzelfde land
bij elkaar hebben zitten. De buschauffeur zal onderweg zoveel mogelijk volksliederen
afspelen. Het is belangrijk dat jullie hier goed naar luisteren, dit kan in de loop van het kamp
nog bonuspunten opleveren.
Na de paspoortcontrole bij het kamphuis kijken we of er voor iedereen een slaapplek is voor
deze week. Het eerste spel van het kamp is Vlaggenroof, waarbij het niet alleen gaat om
snelheid, maar ook slimheid. Alleen de echte masterminds zullen er in slagen dit spel te
winnen.
Vroeg slapen doen we natuurlijk niet, dus als het donker is gaan we het bos nog in.
Belangrijk is om je wandelschoenen aan te doen en je zaklamp mee te nemen, want anders
wordt het lastig om de uitgang van het bos te vinden.
DONDERDAG
We hebben vandaag een lange dag voor de boeg, dus de wekker gaat al om zes uur, zodat
we om zeven uur weer in de bus kunnen zitten. We brengen vandaag een bezoekje aan het
drielandenpunt in Vaals. Hier draait het allemaal om communicatie met elkaar, want je
groep wordt in drieën gesplitst zodat er een team in België, Nederland en Duitsland kan
staan. Door elkaar in de goede taal aanwijzingen te geven moet het lukken om met zijn allen
op de goede plek te staan.
Lunchen doen we op de terugweg weer in de bus. Aangekomen bij het kamphuis kan
iedereen zich omkleden en een zo modieus mogelijk wit t-shirt aantrekken. Wat we hiermee
gaan doen is een verrassing…
Na het heerlijke avondeten van de keukenploeg verlaten we het kamphuis opnieuw. Dit keer
voor een tochtje richting Zuid-Afrika. Dit land staat bekend om haar vele natuurgebieden en
we gaan met behulp van een aantal jeeps een schitterende safaritocht maken. Het is wel
jammer dat het een enkele reis is, want de jeeps mogen niet rijden in het donker. Hierdoor
zullen jullie terug naar het kamphuis moeten lopen, maar we gaan er vanuit dat dit geen
probleem zal zijn.
VRIJDAG
Ook op vrijdag gaan we weer op reis. Dit keer is de bestemming Den Haag, waar we een
bezoek brengen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij is het de bedoeling dat
jullie zoveel mogelijk mensen van verschillende nationaliteiten weten te zoeken en hiermee

op de foto gaan. Misschien hebben deze mensen zelfs nog wel wat goede tips voor jullie die
jullie in de loop van de dag kunnen helpen.
Op de terugweg stoppen we in de buurt van een vliegveld om andere reizigers te
bewonderen. Er schijnen in de buurt van het kamphuis tussen de vele boeren ook piloten te
wonen. Aan jullie de moeilijke taak om deze twee beroepen uit elkaar te houden. Wie hier
het beste in slaagt, gaat er op deze dag met de overwinning vandoor.
Het belangrijkste op kamp is natuurlijk eten, dus gelukkig hebben onze
keukenprofessionals ook nu weer een heerlijke maaltijd voor ons bereid. Dit moet ons weer
voldoende energie geven, want we trekken ’s avonds de wandelschoenen weer aan voor
een tochtje richting de Belgische grens. We gaan proberen zo veel mogelijk letters de grens
over te brengen zodat we de Belgen kunnen leren lezen.
Voor het laatste spel van de dag komen er een aantal ‘special guests’ naar het kamphuis. Zij
hebben allemaal een bijzonder verhaal en aan jullie de taak om te raden waar ze vandaan
komen. Hopelijk heeft iedereen goed opgelet vandaag in Den Haag, want anders kan het
wel eens een lange nacht worden en komen we weer weinig aan slapen toe.
ZATERDAG
Wie dacht dat we een dagje bij het kamphuis zouden blijven komt bedrogen uit. Vandaag
gaan we namelijk naar Rio de Janeiro. Nikantes heeft zich namelijk weten te kwalificeren
voor de Olympische Spelen, waar we mee mogen doen aan verschillende onderdelen als
beachvolleybal en honkbal. Wie gaan er met de medailles vandoor? Nu weet je ook waarom
het belangrijk is op te letten bij de volksliederen in de bus, want kun je je eigen volkslied
niet meezingen, dan word je gediskwalificeerd.
Na een groot sportevenement sluiten we het kamp (bijna) af met een groot feest. Het moet
een bonte avond worden met onder meer karaoke, waarbij we natuurlijk alleen maar
volksliederen en liedjes over landen en steden mogen zingen. Oefen nu alvast met je team,
want het meest originele team gaat naar huis met de enige echte kampboterham. Zodat je
deze thuis nog met je ouders kunt delen.
ZONDAG
Het kamp is voorbij gevlogen. Voor we voor de laatste keer de bus/vliegtuig instappen (dit
blijft nog even een verrassing) kijken we nog even hoe goed jullie kennis van (vreemde)
talen is. Als we geen vertraging hebben met boarden is/landt de bus/vliegtuig om 13.30 uur
weer op de Botreep en kunnen we ongetwijfeld weer terugkijken op een druk en geslaagd
kamp.

Leiding

Met de keuken de wereld door.
Dit jaar heeft de keuken geprobeerd of we er weer iets aparts van konden maken.
En reken maar dat dit is gelukt, voor ons is dit een geweldig thema waar we alle kanten mee
op kunnen. Denk is aan al die heerlijke lekkernijen uit alle vreemde landen.

o
o
o

We beginnen bij aankomst met een leuke workshop entomofagie, ofwel het eten van
insecten. Van welke werelddelen zou dit afkomstig zijn?
Zo zal het zo maar is kunnen voorkomen dat jullie je eigen eten moeten gaan vangen,
natuurlijk krijgen jullie dan instructies mee wat je wel kan eten en wat giftig is.
En we hopen vooral dat we nog genoeg tijd hebben om het volgende boek nog even
te lezen.

Kampregels
- Geen overlast veroorzaken bij onze buren.
- Niet door ramen e.d. naar buiten of binnen klimmen.
- Kamers/kamphuis schoon houden.
- Binnen niet roken.
- Bij geluid van afgesproken geluid verzamelen.
- Afblijven van de geluidsinstallatie.
- Overdag slaapzalen vrijhouden, behalve om even wat te pakken.
- Zijn er vragen of andere dingen dan deze graag melden bij Joop,Jeanette of Ilse
- Na gebruik spelmateriaal dit ook weer opruimen.
- Balspelen alleen op het speelveld, niet bij het kamphuis.
- Elkaar niet onder kliederen met stiften of iets dergelijks
- We pesten elkaar niet

Strafworpenbokaal

Ook dit jaar is er weer een strafworpen wedstrijd. Tussen de spellen door gaat iedereen
op zijn eigen paal schieten en houden we een competitie. Ga jij er dit jaar vandaar met
die mooie beker???

