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Waar gaat deze kleurrijke reis heen? 
 

 

Alle voorbereidingen zijn inmiddels gedaan. 

Wij zijn klaar voor een super leuk kamp!  

 

We vertrekking vanaf de kantine, een witte bus 

brengt ons in anderhalf uur naar de groene  

Brabantse bossen. Op deze mooie locatie staat ons 

Kamphuis. We kunnen hier genieten van de gele opkomende 

zon, van een stalende blauwe lucht en we kunnen hier eindeloos   

rondrennen in onze gekleurde shirts op het groene grasveld. 

De sport & spel commissie zal er voor zorgen dat je je geen minuut verveeld en ook onze 

kampkokkies halen alles uit de kast om ons te voorzien van een voedzaam ontbijt, een 

verrassende lunch en een heerlijk diner. Na een lange kleurrijke dag, warmen we ons nog 

even op bij een knapperend vuurrood kampvuur waarna we snel ons bed induiken. 

 

Het thema van dit jaar heb je waarschijnlijk al geraden … het is KLEUREN. 

Zorg dus dat je er het hele kamp gekleurd uit ziet! 

 

Kortom het belooft een onvergetelijk fleurig weekend te worden, wij hebben er al heel veel 

zin in! Mocht je nog vragen hebben laat het ons dan weten. 

 

Ella en Naomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke informatie 

 

 

We verzamelen woensdag 25 mei om 17:30 uur op de Botreep, 

vertrek uiterlijk 18:00 uur.  
(zorg dat je wat gegeten hebt voor je de bus in gaat)  

 

We verblijven in: 

Kamphuis De Willy-Hoeve 

Burgemeester Aartslaan 49 

5571 TR Bergeijk 

Tel: 0497 574 173 

info@willyhoeve.nl 

 

De bus zal zondag 29 mei rond 14:30 uur terug op het veld zijn. 
 

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. 

 

Gebruik je medicijnen en/of ben je allergisch, licht Ella en/of Naomi in en geef de medicijnen 

bij één van hen af. 

 

 

Voor vragen of opmerking kan je terecht bij: 

Ella: 06 - 44144679 

Naomi: 06 – 26701163 
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Wie gaan er mee? 

 

 

F: Floor, Milan, Sem, Stijn en Yzara 

E: Kiki 

D: Fairouz, Jason, Fender, Levi, Luc, en Tygo 

C: Alicia, Milan en Pieter 

B: Curly, Hailey, Jessica, Lotte, Marcin en Soraya 

Nog net niet volwassen: Colin, Jasper, Kyle en Tim 

 

Algemene leiding: Arco, Chris, Ilse, Jordy, Marith, Marjolein, Nikki, Quinty, Sabrina, Sander, 

Sandra en Wesley 

Keuken: Daphne H, Daphne P, Joop, Mark en Shalini 

Sport & spel: Collin, Megan en Rianne 

Hoofdleiding: Ella en Naomi 

 

 

Wie slaapt waar?  

 

 

Rode kamer: 

Floor, Yzara, Sandra, Sabrina en Marith 

Licht groene kamer: 

Milan, Sem, Stijn, Chris en Arco 

Paarse kamer: 

Kiki, Fairouz, Megan, Ilse, Ella en Naomi 

Donker groene kamer: 

Jason, Fender, Levi, Luc, Tygo, Collin en Jordy  

Gele kamer: 

Alicia, Curly, Hailey, Jessica, Lotte, Soraya, Marjolein, Rianne, Quinty en Nikki 

Licht blauwe kamer: 

Marcin, Milan, Pieter, Sander en Wesley 

Donker blauwe kamer: 

Colin, Jasper, Kyle en Tim 

Roze kamer: 

Dahne H, Daphne P en Shalini 

Oranje kamer: 

Mark en Joop 

De geheime kamer: 

Opslag van sport & spel spullen 

 



 

Wat eten we? 
 

 

Zoals ieder jaar gaan de kampkokkies vooruit om het kamphuis in gereedheid te brengen. 

Nu is het meer de keuken en het eten, dan het kamphuis, maar het is het idee. 

Als thema hebben wij kleuren meegekregen van de hoofdleiding. 

Dat moet voor ons kampkokkies geen probleem zijn toch???????? 

 

Van te voren hebben we heel hard nagedacht ent ja het is niet moeilijk toch ?  

Groente is groen, aardappelen zijn een beetje wittig/geel., als we het vlees wat hard en 

langer laten bakken is het zwart. dus daar zijn de kleuren........ 

Maar nee dat was niet de bedoeling kregen we te horen. 

 

Maar ja weer een uitdaging , we kunnen toch geen blauwe wentelteefjes voorschotelen? 

Of roze pannenkoeken,  of groene omeletjes? Wij zijn kampkokkies geen Harry Potter  toch? 

Gelukkig hebben wij best een goede fantasie, dus hiermee, het sponsorgeld wat wij allemaal 

hebben opgehaald aan de boodschappen, De andere sponsors zoals supermarkt Hoogvliet, 

Groenteboer Polak, denken wij toch weer een leuk, lekker en enigszins gezond gevarieerd 

menu te hebben  gemaakt. 

 

Of het nou de RODE tomatensoep is of de Witte pastasaus ala Mark, De lekkere verse 

GROENE groente zoals spruitjes van Joop, De Witte Bloemkool van de Daffies, de GELE 

bananen van de groenteboer of de BRUINE bami van Shalini, 1 ding is zeker, wij hebben al 

ons best gedaan in de voorbereiding van dit kleurenkamp. 

En wij gaan tijdens kamp nog meer onze uiterste best doen om jullie leuk, lekker en kleurrijk 

eten te geven met toch hier en daar een leuke verassing  

 

De kleurrijke groeten 

Daphne P., Daphne H.  Shalini  Mark en Joop alias de Kampkokkies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wie gaan we doen? 

 

Dit jaar is het thema kleuren. En zoals altijd gaan we natuurlijk allemaal verkleed de bus in. 

Verkleed op kamp … daar zien sommige kinderen tegenop, maar dit jaar is het een makkie 

voor iedereen! Je gaat verkleed in de kleur van je team: 

 

F = rood 

E + D = groen 

C = blauw 

B = paars 

A = geel 

Leiding = oranje 
 

Welke spelletjes we gaan doen is natuurlijk nog een verrassing. Uiteraard komen er een 

aantal oude bekende spellen voorbij, maar er zitten ook een heleboel nieuwe bij. De dagen 

zijn goed gevuld en we zullen ons zeker niet vervelen. 

 

Het wordt gegarandeerd een super actief leuk gekleurd kamp!  

 

Groetjes,  

 

Sport en spel 

 

PS neem een wit shirt mee en ook een setje kleding wat na afloop in de vuilnisbak 

mag verdwijnen! Er zijn spelletjes waar je vies van kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat neem ik mee? 

 

o Als eerste natuurlijk een goed humeur.  

o Stevige rugtas, geen rugtasje   

o Hoeslaken voor een 1 pers bed (gebruik verplicht)  

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

o Slaapzak of dekbed  

o 1 x pyjama  

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

o 3 x handdoeken en washandjes  

o 3 x lange broek  

o 2 x korte broek  

o 4 x t-shirts  

o 2 x dikke trui  

o 1 x trainingspak  

o 1 x regenjas  

o 1 x warme jas voor ‘s avonds  

o 6 x sokken  

o Voldoende ondergoed  

o 1 x oud setje kleding (wat weggegooid mag worden)   

o 1x wit t-shirt (die 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 Deet (tegen muggen)  

o Eventueel spelletjes  

o Zakgeld voor de snoeptoko (max € 7,50 euro)  

o Neem je een telefoon mee (wat we liever niet hebben) ben je zelf verantwoordelijk 

en zorg 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) 

 


