
Zomerkamp 2019
10 t/m 15 augustus 

KOEI'N KIEK'N

Padvindsters OPV-Schoonoord



Lieve meiden,
Het zomerkamp komt er weer aan! Deze keer is het thema koei’n
kiek’n. Het programma is daarom volgepland met allemaal leuke

koeien activiteiten.
 

“Het Brandrode rund is een zeldzame Hollandse koe die het hele jaar
buiten verblijft in een bijzonder natuurgebied aan de oevers van de
rivier de Vecht. Spa en Wellness voor Koe en Kalf. Deze prachtige
diep bruine runderen en het natuurgebied waarin ze het gehele jaar

mogen verblijven verdienen het om gezien te worden!”
 

In dit boekje lees je alles wat je moet weten om helemaal voorbereid
te zijn voor het zomerkamp.

 
Wij hebben er zin in!

 
Liefs,

Michele, Robert, Pepijn, Emma en Anouk



In Geval van Nood
In geval van nood kunnen jullie contact opnemen met iemand van de leiding.
Emma: 06-11566181
Michelle: 06-26668446
Robert: 06-15614171
Pepijn: 06-24507615
Anouk: 06-21373204
 
Mochten wij niet bereikbaar zijn kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met
de beheerders van het kampterrein. Dat telefoonnummer staat hierboven bij
‘waar gaan we heen?’.

Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve
Zwolseweg 17

7731 BC Ommen
+31 529451489

Waar gaan we heen?

Verzekering
Er wordt voor dit kamp geen speciale verzekering afgesloten. Wij gaan ervan

uit dat iedereen die hier behoefte aan heeft voor zijn eigen spullen een
verzekering afsluit.

Kampregels
Verlaat het terrein nooit zonder toestemming van de leiding.
Houd het terrein schoon.
Breng gevonden voorwerpen naar de leiding.
Zorg ervoor dat andere mensen die op het terrein staan geen last van ons
hebben.
Als jullie ’s avonds in bed liggen mogen jullie best nog even kletsen maar
houd rekening met de mensen om je heen. En wanneer de leiding zegt
dat jullie moeten gaan slapen is het helemaal stil.



Paklijst

-         Slaapzak en matje (geen luchtbed)
-         Kussen
-         Uniform
-         Bord, mok, bestek
-         Toiletspullen
-         Handdoeken en washandje
-         Zwemspullen + strandlaken
-         Pyjama
-         Ondergoed
-         Sokken
-         Lange broek
-         Korte broek
-         T-shirts
-         Warme trui
-         Stevige wandelschoenen
-         Gympen
-         Regenkleding
-         Zak voor vuile was
-         Zaklamp
-         Spelletjes, boeken ed. voor vrije tijd
-         Zitlap o.i.d.
-         Knuffelbeest
-         Zakgeld (niet meer dan 10 euro)
-         Dagrugzak
-         Kleding met koeienprint of andere koeienvoorwerpen 😉
 
Wat absoluut niet mee mag:
-         Mobiele telefoon
-         Extra zakgeld
-         MP3-speler of Ipod
 
Pak alles zo klein mogelijk in! We hebben beperkte ruimte in de auto’s en
aanhanger.



Programma
Zaterdag
 
We verzamelen vandaag om 12.00 op de beukelaar. Hier gaan we de
tassen inladen en dan vertrekken we richting de Ada’s Hoeve in Ommen.
Als we hier zijn aangekomen gaan we tenten opzetten, keuken bouwen,
koken en eten. ’s Avonds gaan we een simpel avondspel doen om het
zomerkamp in te luiden.

Zondag
 

Op zondag beginnen we
dag met onze eerste

koeien-activiteit. Dit wordt
een gezellig, creatieve en

rustige ochtend. ’s
Middags gaan naar de

koeiensafari.

Maandag
 
Vandaag is een actieve
dag. We gaan vandaag
namelijk het centrum van
Ommen bezoeken. Ook
gaan we ’s middags een
actief middagspel spelen.

Dinsdag
 
Dinsdag is de dag van de ontgroening. Alle
eerste jaars en tweede jaars en ook leiding
zullen eraan moeten geloven. In de middag
gaan we lekker zwemmen om alle modder

van de ontgroening eraf te spoelen. ’s
Avonds komen er nog een paar bijzondere

gasten langs

Woensdag
 
Deze ochtend gaan we een
vlot bouwen en daarna hierop
varen. ’s Avonds is het tijd
voor de bonte avond en zullen
de oudste jaars worden
gedropt.

Donderdag
 
Helaas is dit alweer de laatste dag van het
zomerkamp. Dat betekent afbreken, spullen
opruimen en terug naar Oosterbeek. We
verwachten rond 12.30 terug te zijn bij de
Beukelaar, zodat jullie zelf thuis kunnen
lunchen. En we hopen dat we jullie dan een
erg leuk kamp hebben kunnen geven!



Puzzel


