Oh Oh daar gaan we weer!

24 tot 28 mei
Jaargang 1, nummer 1

Nikantes kamp 2017

Nog maar een paar nachtjes slapen
Het is al bijna weer zo
ver en dan gaan we
weer op kamp.
Dit jaar gaan we naar
‘de Kastanjes’ in
Elsendorp
Diepertseweg 22,
5424 TA Elsendorp

De Kastanjes

Voor vragen of
opmerkingen kun je
terecht bij:

Deelnemers

2

Crewleden

2

Programma

3

Joop: 06-18245205

Inpaklijst

8

Ilse: 06-14532191

Thuisblijvers kunnen
op de hoogte blijven
via Facebook

We verzamelen
woensdag om 17.30
op de Botreep.
De bus vertrekt om
18.00 dus zorg dat
je op tijd bent en al
iets gegeten hebt.
Zondag komen we
rond 14.50 weer
aan op de Botreep.
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Deelnemers
•
•
•
•
•
•
•

Daniel K
Martijn
Bert
Lorenzo
Sade
Amen
Colin

•

Jaimy
Cas
Jordy
Yordi
Kirstie
Isa
Sacha
Marijn
Nikkie

•
•
•
•
•
•

Jasper
Lotte
Thom
Hailey
Curly
Dylan

•
•
•
•
•
•

Tygo
Mila
Milan
Pieter
Soraya
Jason

•
•
•
•
•
•
•
•

In welke kamer mag jij
denk je slapen?
Spongebob,
Two and a half man,
Gossip girl of Friends.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kyle
Tim
Daniel de K
Jasper
Job
Tino
Quinte
Daphne J
Esmay
Fila
Noa
Kiara
Chrishelle
Jessica

Crew
Hoofdleiding:
Joop
Ilse
Sport en Spel:
Chris
Chantal

Keuken:
Ella
Mark
Daphne P
Daphne H

Crew
Wesley
Corne
Sander
Ben
Rick
Brian

Naomi
Angela
Bernadette
Emma
Marjolein
Rianne
Anne
Megan
Quinty
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Woensdag

3

18.00 uur - Ik vertrek
Een grote droom gaat in vervulling voor een groep Hoogvlietse kinderen. Zij gaan hun geluk beproeven in het
buitenland. In dit programma volgen wij hun avonturen in het land van de zachte G.

20.00 uur - Get the picture
In dit spelprogramma nemen meerdere teams het tegen elkaar op. Het team wat als eerste de foto’s weet te
raden wint het spel.

23.00 uur - Spoorloos
Een groep Hoogvlietse tieners is de weg kwijt. Lukt het de groep om de weg naar het kamphuis te vinden voor de
hulptroepen ingeschakeld moeten worden?

03.00 uur - Chantal blijft slapen
Een nieuw seizoen van Chantal blijft slapen. Presentatrice Chantal gaat in deze serie bij verschillende bekende
Nikantes-mensen op bezoek en blijft dan ook een nachtje slapen.
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Donderdag
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09.00 uur - Goedemorgen Nederland
Na een korte nacht presenteert de keukenploeg het eerste ontbijt van
het kamp. Tevens is er ruimte voor een terugblik op de eerste
kampdag.

10.00 uur - Zappsport
Speciaal voor deze aflevering van Zapp-sport is een groepje jonge korfballers afgereisd
naar het Brabantse Elsendorp voor een sportieve strijd tegen de aanwezige kinderen.

12.30 uur - Herrie in de keuken
Chef-kok Herman den Blijker helpt tijdens dit programma noodlijdende
restaurants om hun zaakjes weer op orde te krijgen. Lukt dit echter ook met de
keukenploeg van Nikantes?
14.00 uur - Zappsport
Het vervolg op een eerdere aflevering van Zapp-sport. De teams zijn in een felle strijd verwikkeld tijdens deze
sportdag. Welk team weet uiteindelijk deze sportdag te winnen?

18.30 uur - Over smaak valt te twisten
In het culinaire programma Over smaak valt te twisten gaan kookclubs de strijd met elkaar aan in de hoop tot beste
kookclub van Nederland. In deze aflevering de kookclub van het Nikantes korfbalkamp. Zijn zij de beste kookclub van
Nederland?

20.30 uur - CSI Elsendorp
Er gebeurt altijd wat in het Brabantse Elsendorp en het forensisch team van de
lokale politie kan alle hulp gebruiken om de daders op te sporen.
23.00 uur - Vrije geluiden
Dit VPRO-programma gaat over het mooiste wat er is: Geluiden van over de hele wereld. Maar van wie zijn de
geluiden? Aan de Hoogvlietse kampgangers de taak om de in het bos aanwezige geluiden te herkennen.
01.30 uur - Nachtprogrammering
Aan het einde van de dag nog even genieten van de Brabantse rust? Of gelijk naar bed om weer uitgerust te zijn
voor de volgende dag? Ook Chantal zal weer haar opwachting maken om bij enkele kampgangers te blijven
slapen.
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Vrijdag
08.30 uur - Ontbijtnieuws
Kampleiders Ilse en Joop nemen je mee voor het laatste nieuws over
het Nikantes-kamp. Dit allemaal onder genot van weer een heerlijk
ontbijtje verzorgd door de Hoogvlietse keukenploeg.
09.30 uur - Dora
De kinderen van Nikantes helpen in dit programma Dora om de goede
weg te vinden door antwoorden te vinden op vragen en problemen.
Samen met de haar aapje Boots en haar pratende plattegrond weet
Dora elk avontuur te overwinnen, zeker met haar rugzakje met
survivalbenodigdheden.
18.30 uur - Wie is de Chef?
In het nieuwe seizoen van Wie is de Chef? gaan vier Hoogvlietse hobbykoks de
strijd met elkaar aan om de beste amateurkok van Nederland te worden.

20.30 uur Chris vs Chantal
In navolging van Ruben Nicolai en Katja Schuurman en Geraldine Kemper en Jan Versteegh nemen nu Chris en
Chantal het tegen elkaar op in een nieuw seizoen van Versus.
23.00 uur - De Wandeling
Wat is er lekkerder dan te genieten van de rust in Brabant tijdens een
boswandeling. Tijdens de wandeling is er aandacht voor bekende en
onbekende kampgangers met een opmerkelijk verhaal.

01.00 uur - 24 uur met…
Ook buiten de spellen is er voldoende te doen tijdens het kamp. Vandaar dat we
24 uur lang verschillende kampgangers zullen volgen zodat de kijker geen
moment hoeft te missen.
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Zaterdag
09.00 uur - Bed & Breakfast
Een groep Hoogvlieters logeert een aantal nachten met elkaar in
Brabant en slapen hierbij op een bijzondere plek. De kampleiding
probeert de kinderen zo goed mogelijk in de watten te leggen en
leiden ze rond in de omgeving tijdens verschillende uitjes.
10.30 uur - Met de billen bloot
Een spannend tv-programma waarbij jongeren een Nederlandse ster kunnen ontmoeten. Maar ze winnen die
ontmoeting niet zomaar, daar moeten ze natuurlijk wel wat voor doen.
12.00 uur - Heel Holland Bakt
Heel Holland Bakt is een televisieprogramma waarbij vier Nikantes-koks
strijden om de titel ‘beste thuisbakker van Nederland’. De jury bestaat
uit een groep korfballers die de bakkwaliteiten van de keukenploeg
mogen beoordelen.

14.00 uur - Battle of the Stars
De echte sterren van het kamp nemen het in dit spel tegen elkaar op. De Rode Draad wordt tijdens deze spannende
strijd definitief beslist en na dit programma weten we wie de meest sportieve kampganger van 2017 is.
18.30 uur Life & Cooking
Koken als een belevenis. De keukenploeg gaat er ook dit jaar weer voor
zorgen. Onder leiding van de kokkies is het eten al bijna een avondvullend
programma op zich.
20.30 uur - Kinderen voor Kinderen
Een avondvullend programma, volledig verzorgd door de aanwezige kinderen op
het kamp. Alles mag. Wie heeft de leukste act van de avond?

22.30 uur - Dance, Dance, Dance
Als afsluiting van de avond is het tijd om te dansen. Onder leiding van
een bekende dj is het bijna onmogelijk om niet mee te doen en het
belooft dan weer een goed feestje te worden.
01.00 uur - Naar bed met Irene
Presentatrice Irene Moors komt speciaal naar Elsendorp om alle kampgangers voor de laatste keer dit kamp naar
bed te brengen zodat iedereen uitgerust naar huis gaat.
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Zondag
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08.00 uur - Proefkonijnen
De keukenploeg van Nikantes heeft het afgelopen jaar flink
geëxperimenteerd met diverse gerechten. Aan de jeugd van de
korfbalploeg de taak om de verschillende gerechten te proeven.

10.30 uur - Bommetje
Wie is er tijdens dit spectaculaire spel het snelst van allemaal? In een speciale
uitzending van Bommetje gaan we er achter komen. Wie is da Bom?

12.30 uur - Ik kom bij je eten
Een groep Hoogvlietse kinderen gaat voor de laatste keer op bezoek bij een
aantal bekende en onbekende koks en eet gezellig een hapje met ze mee.

13.30 uur - Hunted
In dit spannende televisieprogramma gaan de deelnemende kinderen
ondergronds. Op deze manier proberen zij zo lang mogelijk uit het zicht te
blijven. Lukt het ze om uiteindelijk ongezien de bus in te gaan?

14.30 uur - Hello Goodbye
In dit programma staat een camerateam op de Botreep in Hoogvliet.
Hier worden ouders geïnterviewd die na vijf dagen rust hun kinderen
weer op komen halen die dan net teruggekomen zijn van weer een
fantastisch kamp.
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Inpaklijst
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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
Stevige rugtas
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)

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 vandoor met die mooie beker???
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