
 

 

 

 

  

Nikantes Kamp 2018 



 

Kamp 2018 is al weer bijna!! 
 

De kerstman en vrouwen zaten eens te denken,  
Waar, O, Waar kan de leiding dit jaar eens gaan bijtanken.  

Dit jaar maar eens niet naar Brabant, 
Misschien een keertje in de buurt van zand.  

 
We hebben gezocht en gezocht en gevonden,  

Toen we had kamphuis vonden twijfelde we geen seconden.  
 We gaan dit jaar naar ’t Campvelt op de Verlengde Haerderweg 29 in Doornspijk toe,  

Dus pak snel je spullen, slaap wat voor, wat je wordt hondsmoe! 
 

 
 
We verzamelen op woensdag 9 mei om 17.00 op de Botreep. Uiterlijk 17.30 zullen we vertrekken. 
Op zondag 13 mei zal de bus rond 15.00 weer terug zijn.  
 

Voor vragen of opmerking kan je terecht bij: 
Joop: 06-18245205 Naomi: 06-26701163 Ilse: 06-14532191 

 
Thuisblijvers kunnen op de hoogte blijven via facebook: @nikanteskamp  
 
Voor de ouders: wil je niet dat er foto’s van je kind op social media worden 
geplaatst, meld dit even bij de hoofdleiding. 



 
 

 

 

A1: Jaimy, Jordy, Yordi, Sacha, Marijn, Isa, Nikki & Kirstie 

B1: Bert, Lorenzo, Daniel, Colin, Martijn, Richard, Sade & Amen 

C1: Job, Jasper, Tino, Daniel, Kyle, Tim, Daphne, Anouk, Quinte & Meike 

D1: Reza, Valerie, Kiara, Noa, Jessica, Curly, Hailey & Fila 

E1: Jasper, Dylan, Mila & Lotte 

E2: Milan, Pieter & Soraya,  

F1: Tygo, Destiano & Jason 

 

 

Keuken: Ella la la la la la la, Daphne, Daphne & Sabrina 

Sport & Spel: Chris, Angela & Chantal 

Leiding: Rianne, Bernadette, Megan, Sascha, Quinty, Anne,  

Rick, Ben, Sander, Corne, Wesley, Markus, Ricardo & Collin 

EHBO: Marjolein 

Hoofdleiding: Joop, Naomi & Ilse 

 

  

Wie gaat er mee 

met de arreslee? 



 

 

 

Kerstavond 
 

We verzamelen net als altijd weer op de Botreep. Dit jaar zullen we geheel in stijl in een luxe 
arrenslee naar het kamphuis worden gebracht. Hier kunnen we allemaal onze slaapplek zoeken en 

ons snel klaar maken voor de eerste opdracht. 
 

Omdat het bijna kerst is, is het belangrijk dat de kadootjes goed geregeld zijn. Maar de Kerstman 
heeft nog niet alles in huis. Daarom zullen we als eerste goed gaan zoeken naar de beste 

aanbiedingen die er maar te vinden zijn. Want ook de Kerstman moet op de kleintjes letten en hij wil 
daarom graag de beste deals vinden. 

Zijn alle cadeaus gevonden en besteld dan hebben we gelukkig de tijd om even wat leuks te doen tot 
alle bestellingen zijn geleverd. Voor de avond staat er een rendiertocht op het programma. In 

principe is het een enkele reis, maar als je heel lief bent voor de leiding dan mag je misschien nog wel 
een tweede keer mee. 

 
Eerste kerstdag 

 
Het is een flinke tocht geweest op kerstavond en het blijkt dat niet alle elfjes terug naar het 

kamphuis zijn gekomen. Dus nadat de keuken ons van een heerlijk eerste ontbijt heeft voorzien is 
onze eerste taak om de ontbrekende elfjes in het dorp op te halen, zodat we compleet aan de 

middag kunnen beginnen. 
 

Als het goed is zal rond het middaguur onze bestelling geleverd worden. De kerstman heeft dit jaar 
groots uitgepakt, maar dat betekent wel dat we een drukke middag voor de boeg hebben. Dus eerst 

even goed lunchen, en daarna mag iedereen zich uitleven. 
 

Na het avondeten is het even tijd voor wat anders. De kerstman heeft verschillende opdrachten 
verzonnen voor jullie en iedereen zal hierdoor apart aan het werk worden gezet. Want aan het einde 
van de avond moeten alle cadeautjes klaar staan om verzonden te worden. Voor we naar bed gaan 

moeten we er met zijn allen voor zorgen dat de pakjes verzonden worden, zodat alle kinderen tijdens 
de kerstdagen hun cadeau krijgen. Deze pakjes kan de kerstman helaas niet allemaal zelf bezorgen, 
dus een groot gedeelte zal per boot verstuurd worden. Aan ons de taak om te zorgen dat de pakjes 

goed worden verstuurd. 
 

Staan alle pakjes op de juiste boot, dan is het tijd om terug naar het kamphuis te gaan, waar het 
ondertussen bedtijd is, want morgen wacht weer een drukke dag. 

 
  

Programma 



Tweede kerstdag 
 

Nadat we om 6 uur opgestaan zijn en het kamphuis met zijn allen helemaal schoon hebben gemaakt 
is het tijd voor het ontbijt. Het is belangrijk dat we een goede bodem leggen, want opnieuw staat er 

een drukke dag op het programma. 
 

Als eerste gaan we een wandeling maken langs de verschillende dorpen in de buurt. Hier zullen we 
van deur tot deur trekken om bij iedereen kerstliedjes te zingen. De groep die hier het meeste mee 

verdiend heeft, hoeft vandaag geen corvee te doen. 
 

Van het wandelen hebben jullie allemaal vast trek gekregen. Vandaar dat het tijd wordt om aan het 
kerstdiner te beginnen. De kinderen maken vandaag met zijn allen een zevengangen diner voor de 
leiding. En als er wat overblijft dan mogen jullie vast ook wel wat. Al kunnen we dat natuurlijk niet 

beloven. 
Na het eten lopen we met zijn allen naar het station. Hier nemen we de trein naar Rotterdam, waar 
we een bezoekje zullen brengen aan het kerstcircus in Ahoy. Kerstcircus Ahoy is een klassiek circus 

voor jong en oud; met spectaculaire luchtacrobatiek, hilarische clowns en innemende 
dierennummers in de piste van het speciaal opgebouwde Ahoy Theater. Dat wordt dus een 

bijzondere avond. 
 

Na afloop van het circus gaan we snel weer met de trein terug naar het kamphuis, zodat we nog even 
een paar uurtjes kunnen slapen voor we weer op pad gaan. 

 
Derde kerstdag 

 
We moeten vandaag al weer vroeg ons bed uit, want dit keer gaan we een reisje maken met de bus. 

We zitten dit jaar gelukkig vlak bij Duitsland, waardoor we op de voorlaatste dag nog even een 
bezoekje kunnen brengen aan een van de traditionele kerstmarkten. Op deze markt vertonen 

verschillende kunstsmeden, glasblazers en kaarsenmakers hun kunsten. Voor de kinderen is er een 
zweefmolen, terwijl de ouderen hier kunnen genieten van een glaasje glühwein. 

 
Aan het einde van de middag gaan we dan weer terug naar Nederland. Bij ons laatste avondje kamp 

hoort natuurlijk een groot kerstfeest. We zullen hier onze eigen uitvoering van de musical Jesus 
Christ Superstar verzorgen met de diverse liedjes en dansjes die we in de voorgaande dagen tussen 

de activiteiten door hebben ingestudeerd. 
 

Als afsluiting van de avond zullen we de kerstbomen verbranden, zodat we die morgen in ieder geval 
niet meer op hoeven te ruimen. 

 
Vierde kerstdag 

 
Nadat we allemaal uitgeslapen hebben is het al weer tijd voor ons laatste kerstontbijt. De koffers en 
tassen worden gepakt, zodat we op tijd klaar zijn voor de terugreis. Gelukkig komt de arreslee pas in 

het begin van de middag. We hebben dus nog even de tijd om allemaal een kerststukje te maken 
voor thuis. We hebben een special guest die een workshop komt geven, zodat iedereen een 

schitterend aandenken voor zijn of haar ouders mee naar huis kan nemen. Wat zullen ze blij zijn dat 
jullie weer terug zijn. 

 
In de arrenslee op weg naar Hoogvliet doen we nog een laatste spelletje, namelijk wie het eerst in 
slaap valt. Na een ongetwijfeld stuk rustigere terug- dan heenreis komen we dan rond 15.30 uur 

weer aan op de Botreep en is deze onvergetelijke kerstvakantie weer afgelopen. 
 



 Kerstmenu 
Reisdag    

Na een lange reis richting het oosten is het tijd om alle lege magen te vullen. Aangezien we nog geen 

tijd hebben gehad om op wild te jagen en groente en vruchten te verzamelen, zullen we vanavond 

het noodrantsoen van vorig jaar verorberen om weer op kracht te komen.  

Kerst Avond     

Na een lange en drukke nacht waarin onze warme bakkers non-stop broden hebben gebakken, 

kunnen we de dag beginnen met een heerlijk ontbijt. Na het ontbijt zullen de keukensterren aan de 

slag gaan met de kippen en eieren die de jagers en verzamelaars afgelopen nacht hebben gevonden. 

Tijdens de lunch kunnen we genieten van de eerste (mis)baksels van een beginnende keukenster. De 

ervaren keukensterren zullen er voor zorgen dat er ’s avonds een gezonde en gevleugelde maaltijd 

wordt geserveerd. 

Eerste Kerstdag     

Eindelijk is het zover, het is kerst! Vandaag zal het er heftig aan toe gaan in de keuken van het 

Nikantes kamp. Na het ontbijt zullen de keukensterren direct beginnen met het voorbereiden van het 

kerstdiner. Dit betekent wel dat jullie vandaag zelf voor de lunch moeten zorgen. De ene helft van 

het keukenteam gaat vandaag namelijk de akkers op om kilo’s aardappelen te rooien. De andere 

helft van het keuken team gaat de boomgaard in om appels te plukken. Na dit zware werk moeten de 

appels en aardappels ook nog gewassen, geschild en gesneden worden voor ze de pan in kunnen.  

Hopelijk is het allemaal op tijd klaar zodat iedereen van een voedzame maaltijd kan genieten. 

Tweede Kerstdag     

Na een heerlijk diner op eerste kerstdag zetten de keukensterren vandaag alles op alles om er 

vandaag een derde kerstster bij te krijgen. In de middag zullen ze gebruik maken van een overheerlijk 

en geheim beslag om jullie kerst(b)engeltjes een ware smaaksensatie te laten beleven.   

 

Na deze overheerlijke lunch starten de keukensterren direct met de voorbereidingen voor het drie 

gangen diner van vanavond. Dit menu is met zorg samengesteld en stelt zelfs de meest ervaren 

keukensterren op de proef. Het is namelijk erg belangrijk dat alle gangen precies op tijd klaar zijn en 

uitgeserveerd worden. Dus trek vanavond allemaal je mooiste kerstoutfit aan om er een 

onvergetelijke avond van te maken. 

Moederdag 

Na een week lang kokkerellen is het voor de keukensterren eindelijk tijd om bij te komen van de 

hectische kerstdagen. Vandaag is het is namelijk Moederdag en op Moederdag worden moeders 

graag verrast… 

 

  

 



 

 

 

 

 

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: 

 

 Als eerste natuurlijk een goed humeur. 

 Stevige rugtas, geen rugtasje  

 Hoeslaken voor een 1pers bed (gebruik verplicht) 

 Eigen kussen deze mag mee in de bus, graag wel je naam op de vuilniszak 

 Slaapzak of dekbed 

 Toiletspullen zoals tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, borstel. 

 3 x Handdoeken en washandjes 

 1 x pyjama 

 3 x  lange broek 

 2 x Korte broek 

 5 x t-shirts 

 3 x dikke trui 

 1 x trainingspak 

 1 x regenjas 

 1 x winterjas 

 6 x sokken 

 Ondergoed 

 1 x badkleding  

 1 x oud setje kleding (wat weggegooid mag worden)  

 1x oud t-shirt(die vies mag worden en weggegooid mag worden) Bij de bus inleveren bij 

Naomi of Ilse 

 Nette kerstkleding voor het diner 

 1 x vuilniszak voor vuile was 

 1 x badslippers 

 2 x schoenen 

 Zaklamp 

 Zonnebrand (hopelijk hebben we die nodig)  

 Eventueel spelletjes 

 Zakgeld (max 5 euro) 

 Neem je een telefoon mee(wat we liever niet hebben) ben je zelf verantwoordelijk, en zorg 

dat er op je oplader je naam staat 

 

Eventuele medicijnen, en afgeven aan de hoofdleiding (hoofdleiding inlichten dat kan via mail, 

telefoon of spreek ons even aan -  korfbalkampNikantes@outlook.com) 

Inpaklijst 


