
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gym gaat op kamp: 

Goud én fout 
9 september t/m 11 september 2022 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WE GAAN WEER OP KAMP!!! 

 

Leuk dat jij je hebt aangemeld voor ons jeugdkamp!  

 

Na twee jaar organiseren wij dit jaar weer een 

Jeugdkampweekend. Wij gaan naar onze vertrouwde locatie 

en wel Kampeerboerderij ’t Leijenhoes te Wijlre, een nette 

en gezellige kampeerboerderij met veel speelmogelijkheden. 

Het is een perfecte accommodatie voor de geplande 

activiteiten.  

Thema 

De organisatie is al geruime tijd bezig met de invulling van 

het programma rond het thema Goud én fout en het beloofd 

een mooi jeugdkamp te worden. Neem dus vooral ook 

spullen en kleding meer met betrekking tot dit thema! 

De organisatie en het bestuur wenst de leden een 

onvergetelijk jeugdkamp toe! 

 

Bestuur en Technische Leiding 

 

  



 
 

 

 

 

Algemene informatie 

 

Locatie 

Kampeerboerderij ’t Leienhoes 

Leienhuisweg 1B 

6321 AV Wijlre 

Telefoonnummer: 043-4501707 

Vervoer 

Wij doen wederom een beroep op ouders met een auto om 

ons met het vervoer heen en terug te helpen. Mogen wij op 

jullie hulp rekenen?  

Verzekering 

Door de vereniging is een groepsreisverzekering afgesloten. 

Verzekerd zijn o.a. aansprakelijkheid (WA voor de 

vereniging), geneeskundige kosten/ongeval.  

De bagage is niet verzekerd. Er wordt dan ook geadviseerd 

geen waardevolle spullen mee te geven. 



 
 
 

Aankomst 

Ook dit jaar zal vervoer weer op eigen gelegenheid zijn.  

Je bent dan vanaf 18.45 uur welkom op de 

kampaccommodatie in Wijlre. Het wordt gewaardeerd niet 

eerder te komen vanwege de voorbereidingen en het 

avondeten van de begeleiding. 

Vertrek 

U kunt uw kind(eren) op zondag weer ophalen en wel vanaf 

13.00 uur bent u weer welkom. Ook nu wordt het 

gewaardeerd om niet eerder te komen, vanwege de 

activiteiten en (opruim)werkzaamheden. 

 

Problemen en medicijnen 

Mocht er tijdens het kamp met uw kind problemen zijn, dan 

stellen wij u daarvan in kennis.  

Indien medicijnen noodzakelijk zijn of andere informatie van 

belang is, neem dan contact op met Camiel Jacobs (06- 

53535283). 

Zakgeld 

Om snoep en drank te kunnen kopen is € 7,00 voldoende 

zakgeld. 

 



 
 

Eten, drank en snoep 

Er wordt voor eten gezorgd. Zie ook het programma. 

Ontbijt en lunch bestaat uit brood (bruin en wit) met divers 

beleg (vlees, kaas en zoet). 

Avondeten “diner à la kamp” bestaat uit friet met een snack 

en appelmoes.  

Regelmatig wordt voor gratis drank (ranja) gezorgd. Frisdrank 

is tegen een kleine vergoeding (€ 0,50) te koop.  

De snoepkraam is regelmatig open. Er wordt rekening 

gehouden met de eetmomenten. Het snoep is tegen kostprijs 

te koop (€ 0,10 – 0,50).  

Wat nemen wij mee op kamp? 

o Goede zin, vrolijke gezichten en goed weer 

o Slaapzak of dekens en hoeslaken voor 1 persoons-  

(stapel)bed 

o Kussen en kussensloop 

o Toiletartikelen  

o Badslippers voor de badruimte e.d. 

o Eventuele medicijnen 

o Pyjama of nachtkleding 

o Vrijetijdskleding 

o Reservekleding 

o Wandel- of gymschoenen  

o Regenkleding 

o Zaklantaarn 

o Je foute kleding!!! 

Denk eraan dat het in september ’s avond al  flink kan 

afkoelen, neem dus ook een warme trui of jas mee! 



 
 

 

Mobiele telefoon 

 

Graag willen we jullie aandacht voor het gebruik van mobiele 
telefoons. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een 
smartphone en als bestuur gaan we dit tijdens het kamp niet 
verbieden. We maken hier de volgende afspraken over: 
 
- We gebruiken de telefoons alleen tijdens afgesproken 

tijdstippen. Tijdens de activiteiten worden de mobiele 
telefoons weggelegd. Neem dus ook een zaklamp mee 
voor de avondactiviteiten! 

- Wij stimuleren het spelen, communiceren en sociale 
omgang met andere deelnemers van het kamp. We 
proberen het gebruik van mobiele telefoons dan ook 
zoveel mogelijk te beperken. 

- Gebruik van mobiele apparaten is voor eigen risico. Wij 
zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies. 

 
 
TOT SLOT: 
De kampleiding beschikt altijd over een telefoon (06-
53535283) en hiermee kunnen de kinderen op elk moment 
van de dag naar huis bellen. Ouders kunnen ook naar dit 
nummer bellen, mochten er vragen zijn. Belangrijk is 
daarnaast: heb je een vraag of een probleem, meld je dan 
altijd eerst even bij een train(st)er of iemand van de 
kampleiding. 

 

 

 

 



 
 

Programma 

 

Vrijdag  

18.45 uur Aankomst / kamerindeling  

20.00 uur Pas op, grenscontrole! 

23.30 uur Wassen en naar bed  

Zaterdag  

07.30 uur Opstaan 

08.15 uur Ochtendgym 

08.30 uur Ontbijt 

10.00 uur Goudzoeker 

12.30 uur Lunch 

13.15 uur Groepsfoto  

14.00 uur Surprise: verjaardagsfeestje! 

18.00 uur Diner à la Kamp 

20.30 uur Foute gouden hits 

22.00 uur Discotijd 

Zondag 

08.30 uur Opstaan 

09.00 uur Ontbijt 

09.30 uur Opruimen en inpakken 

10.00 uur Een beetje goud is niet fout 

12.00 uur Opruimen en inpakken 

13.00 uur Ontvangst ouders en terug 

  naar huis  
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