Aanvullende kampinformatie
donderdag, vrijdag 2 en vrijdag +
Lieve ouders en kinderen,

Het is alweer bijna zover, nog even en dan mogen we weer.
Hierbij sturen wij u de speciale extra aanvullende kamp info voor onze groepen i.v.m. het
fietsen en de eerste dagen op de camping.
Wij hebben er weer zin in!
Daan, Noa, Kayo, Sam, Niek, Rick en Ben (en Matthijs, maar helaas kan hij niet mee ☹)

Het plan

Zoals u weet gaan wij dit jaar op de fiets op kamp.
Dit gaan wij doen in vier dagen, twee reisdagen, een dag rust (in Walibi) en nog een reisdag.
Tijdens deze reisdagen zijn er uiteraard aanvullende programma’s georganiseerd!
De eerste dag fietsen we naar Enkhuizen waar wij op een camping overnachten. De tweede
dag fietsen we over de Houtribdijk door naar een camping in de buurt van Dronten. Hier
blijven we twee nachten, waarna we doorfietsen naar het kampterrein in Lelystad.
Op de camping slapen wij in tentjes, deze moeten op de fiets mee.
Iedereen krijgt een stukje tent mee, dit verdelen wij maandag bij het ophalen van de
fietstassen. Hier komen we zo nog op terug.
Verder nemen wij natuurlijk niet alle bagage voor de hele week mee op de fiets. Voor de
eerste dagen nemen we alleen slaapspullen en een schone onderbroek mee. Ook hier later
meer over.
Voor het meenemen van de spullen op de fiets kunnen de kids bij ons fietstassen lenen.
Deze delen wij bij het checken van de fietsen uit op maandag 8 juli, 19:30 bij de bunker.
U raadt het al, hier later meer over.
Terug gaan wij gewoon met de trein, net als de rest.

Praktische zaken:
Tijden

Zoals aangegeven in de algemene kamp info vertrekken we op zaterdag 13 juli met de
fiets richting de eerste camping. We verzamelen om 6.00 uur op de parkeerplaats van
SV Spaarnwoude. Zorg er bij het vertrek voor dat je een veiligheidshesje aan hebt.
Zorg dat jullie op tijd zijn a.u.b.!

Adres van de campings

Camping nacht 1: De Gouwe Stek, De Gouw 11, 1611 BS Bovenkarspel
Camping nacht 2 en 3: Groepskampeerterrein De Abbert, Stobbenweg 13, 8251 PX Dronten

Contact op de camping voor noodgevallen
Donderdag
Vrijdag 2
Vrijdag +

Ben Duwel
Kayo de Visser
Sam Vink

06 10 58 70 79
06 22 99 56 08
06 25 44 47 34

Bagage

Fietstassen

Op maandag 8 juli om 19.30u moeten/kunnen de kids bij de bunker een fietstas ophalen.
Deze zijn van Don Bosco en we willen ze na kamp ook graag weer terug hebben. Ook
worden dan de fietsen gecheckt, dus graag op de fiets komen waar mogelijk. We gaan dit
jaar met veel fietsers op kamp dus we zitten wat krap in de fietstassen. Heeft u zelf stevige
en grote fietstassen dan graag deze mee geven aan uw zoon/dochter om door ons te laten
checken.
Let op: Kratten voorop de fiets van de fiets afhalen! Kratten die er bij vertrek nog op zitten
worden er afgehaald voordat we gaan fietsen. Dit omdat ze te veel ruimte innemen op de
vrachtwagen tijdens de terugreis en ze zijn ook nog gevaarlijk als deze te vol worden
geladen.
Jullie kunnen het best de rekken voor op de fiets gebruiken voor lichte dingen als een
slaapzak/matje en deze dan met een spin-snelbinder vastmaken.
Onderstaande is voor €1,- te koop bij de Action. Je kunt de plastic ring eventueel
doorknippen met tang, dan zijn ze wat flexibeler te gebruiken.

Tenten, kookgerei, zeilen, verlengsnoeren en overige spullen die we op de
camping nodig hebben.

Er moeten ook nog tenten en kookgerei, zeilen, verlengsnoeren en overige spullen mee naar
de campings. Deze verdelen wij eerlijk onder de kinderen (vooruit, de leiding zal ook wat
mee nemen). De tenten delen we op zodat niemand een hele tent mee hoeft. De een krijgt
stokken, de ander een zeil, de ander een pan, etc. Deze spullen worden uitgedeeld bij het
ophalen van de fietstassen, op maandag 8 juli, 19:30 bij de bunker.

Voor op de camping (de eerste 3 nachten)

Het spreekt bijna voor zich, maar probeer voor deze dagen zo licht mogelijk in te pakken.
Geen mega handdoeken, geitenwollen winterjassen en 4 persoons luchtbedden. (Dit is
natuurlijk overdreven, maar u snapt wat ik bedoel.)
Spullen die nodig zijn op de camping:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matje (geen grote Intexachtige luchtbedden, deze nemen te veel plek op in de
tentjes)
Slaapzak (zo licht mogelijk)
Klein kussentje (geen grote kussens dat neemt veel plek in in de fietstas)
Bord, beker en bestek (geen wegwerp, Don Bosco gaat voor groen)
Strand handdoek(je)
Douche handdoek(je)
Zwembroek/bikini
Schoon shirt/broek
Schone onderbroeken
Sokken
Toiletgerei (ook weer geen liter flessen shampoo oid, liefst kleine flesjes)
Zonnebrand
Zaklamp
Regenkleding in geval van slecht weer en een petje in geval van erg warm weer
Wielrenbroek!! Dit is echt een aanrader, we gaan totaal ruim 150 km fietsen en
dan gaan de benen nog weleens schuren. Dit is natuurlijk niet ‘hip’ maar wel
heel functioneel. Je kan natuurlijk ook gewoon een broek er overheen dragen.

Voor onderweg

Lunchpakketje – Even wat extra; stukje fruit, koekje etc. van fietsen krijgt men trek.
Genoeg water in een herbruikbare fles/bidon, niet alleen pakjes drinken. Tijdens het fietsen
en helemaal als het warm is moet men goed blijven drinken. Dit zaterdag in een rugzak of
stuurzakje mee nemen.

Voor de rest van de week

De rest van de kleding en eventuele andere spullen op de reguliere inpaklijst.
Deze dienen vrijdag 12 juli 16.00 uur ingeleverd te worden bij de bunker!

Fietsen

Zorg dat jullie fietsen in goede staat zijn, dat wil zeggen:
•
•
•
•
•

Werkende lichten
Opgepompte banden
Geen stukkende trappers, wielen, remmen, kettingen etc.
Liefst een fiets met versnellingen, als we op de dijk wind tegen hebben kon het
weleens lastig worden zonder.
En nogmaals, graag de kratjes van de voorkant af.

Weet je niet zeker of je fiets goed genoeg is, neem hem maandag bij het ophalen van
de fietstassen dan even mee!

Telefoons

Wij vragen u de kinderen echt geen telefoon mee te geven/laten nemen.
Telefoons kunnen op kamp alleen maar stuk gaan of kwijtraken.
Het is echt zonde als de kids de hele week ‘missen’ omdat ze steeds op de telefoon zitten.
Voor de ouders is de leiding de hele week bereikbaar in geval van nood en op facebook
wordt regelmatig gepost.
Ook iPads, laptops, DS’en, playstations en home cinema systems graag thuislaten.

Mochten jullie verder nog vragen hebben kunnen jullie altijd bellen, appen of mailen!
Tot snel, groetjes de leiding!

