Kampinformatie Lelystad
Het is bijna zover! Op zaterdag 13 juli begint ons jaarlijkse kamp!

VERTREK
Alle fietsgroepen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 2 en
vrijdag +) verzamelen om 6.00 uur op de parkeerplaats van SV Spaarnwoude.
De fietsgroepen raden wij aan een fietsbroekje aan te doen en verschillende laagjes
kleren, zodat je altijd iets uit of aan kan doen. Houd uiteraard ook rekening met het
weer (regenkleding en/of petje, zonnebril en zonnebrand). Zorg er bij het vertrek voor
dat je aan veiligheidshesje aan hebt.
De woensdag, vrijdag 1 en vrijdag junior verzamelen om 11.30 uur op de
parkeerplaats van Station Halfweg-Zwanenburg. Vanaf hier zullen zij met de trein
naar Lelystad gaan. Bij het station in Lelystad zullen onze fietsen klaar staan.
Voor onderweg hebben alle kinderen een rugtas nodig met daarin een lunchpakket,
een flesje drinken en eventueel een lees- of puzzelboekje.
Belangrijk is dat alle bagage voor het kampterrein wordt ingeleverd op vrijdag 12 juli
om 16.00u bij de bunker. Graag compact verpakken, want de bagageruimte is helaas
niet oneindig. Voorkeur voor weekendtassen, geen harde koffers.

TREIN
Dit jaar reist een gedeelte van onze kinderen met de trein. Bij het reizen met de trein
staat de veiligheid van de kinderen voorop. Tijdens de reis worden de kinderen in
groepjes aan een leider gekoppeld. Graag een Don Bosco shirt aan voor de
herkenbaarheid en de veiligheid. Kinderen die nog geen shirt hebben, kunnen die
vrijdag 12 juli afhalen bij het brengen van de bagage.
Ook bij vertrek en aankomst op het station zal veiligheid voorop staan. Wij gaan
ervan uit dat u dit begrijpt en ons zult helpen deze veiligheid te kunnen garanderen.
Bij het vertrek zullen we daarom op de parkeerplaats afscheid nemen van de ouders.
Wij vragen u niet mee te gaan naar het perron, zodat de kinderen op een rustige en
veilige manier in kunnen stappen. Vanwege de veiligheid vragen we u ook de
kinderen geen slippers aan te doen, maar gewone schoenen/gympen.
Bij de aankomst aan het einde van kamp vragen we u ook op de parkeerplaats te
wachten. De kinderen zullen dan als echte sterren van de trap komen, zodat u ze in
uw armen kunt sluiten.

IN DE TREIN - SNOEP
Om misselijkheid en braakpartijen onderweg te voorkomen vragen we u geen snoep
mee te geven voor in de trein. Vanaf zondag is er in ons snoepwinkeltje voldoende
snoep tegen inkoopsprijs beschikbaar.

Indien u graag iets lekkers mee wilt geven voor onderweg, lever dat dan in bij de
groepsleiding van uw kind. Dat wordt het aan de groep uitgedeeld.

TELEFOONS
Het is niet toegestaan spelcomputers, tablets, mp3-spelers en/of telefoons mee te
nemen op kamp. Dit soort dure spullen kunnen kwijt raken of stuk gaan. Mochten
deze apparaten wel meegenomen worden, dan worden ze door de leiding
ingenomen en bij thuiskomst weer terug gegeven.
Let op: bellen of appen naar huis verergert eventuele heimwee. Geef dus absoluut
geen telefoon mee. U kunt tijdens kamp altijd contact opnemen met de kampleider,
wanneer u vragen heeft.

BAGAGE
De bagage (weekendtas met kleding, slaapzak, matje/luchtbed en kussen) gaat met
de container mee en moeten dus eerder ingeleverd worden. Het inlevermoment voor
de bagage en de fietsen is: Vrijdag 12 juli om 16.00 uur bij de bunker.
Probeert u alles zo compact mogelijk te verpakken, i.v.m. de vele bagage die mee zal
gaan. Gebruik geen plastic zakken / vuilniszakken, om gescheurde tassen en losse
spullen te voorkomen.
De fietsgroep van de donderdag, vrijdag 2 en vrijdag+ moet op vrijdag ook de
bagage (kleren e.d.) voor de rest van de week inleveren! Voor de fietstocht stellen wij
onze fietstassen ter beschikking. Verdere informatie hierover volgt via de
groepsleiding.
Omdat de slaapruimtes niet altijd erg groot zijn, willen we u vragen niet al te grote
bedden mee te geven aan de kinderen.

FIETSEN
Alle groepen nemen hun fiets mee. Wij willen de ouders dringend verzoeken een
goede fiets mee te geven die technisch in orde is en met goede verlichting! De
fietsen van de woensdag, vrijdag junior, vrijdag 1 moeten ingeleverd worden op
vrijdag 12 juli om 16.00 uur. Vanwege het labelen van de fietsen graag persoonlijk
afleveren en niet eerder bij de bunker plaatsen.
Eventuele kratten of fietsmandjes van de fiets halen i.v.m. het vervoer.

NOODGEVALLEN
In noodgevallen zijn wij direct bereikbaar op het volgende nummer:
06-13492643 (Laura Kroon).
Wij gaan uit van het principe: geen bericht, goed bericht. Wij vragen u geen contact
op te nemen met de groepsleiders of gebruik te maken van de groepsapp.
Via onze website www.donbosco-spaarndam.nl en op onze facebookpagina zullen
wij proberen u op de hoogte te houden met korte verslagen en foto’s.

POSTADRES
Jeugdvereniging Don Bosco
Naam kind
p/a Karveel 20-36,
8231 BB Lelystad
De kinderen vinden het altijd erg leuk als ze een kaartje toegestuurd krijgen! Doe ze
op tijd op de post, de reis kan even duren.

KAMPWINKELTJE EN ZAKGELD
Ook dit jaar gaat ons kampwinkeltje weer mee. Hier kunnen de kinderen tegen
inkoopsprijs snoep en drinken kopen. Ook verkopen we kaarten en postzegels voor
thuis. Het strekt ter aanbeveling om de kinderen vooraf een lijst mee te geven met
adressen (en eventueel de benodigde postzegels).
Ook dit jaar is er een richtlijn voor het zakgeld. Dit omdat het voor zowel de leiding
als voor de kinderen zelf, een groot euvel is als er kinderen met te veel zakgeld
meegaan. Wij hopen daarom ook op ieders begrip en medewerking.
De basisschoolgroepen mogen maximaal € 15,- meenemen, liefst in muntgeld.
Voor de middelbare school groepen wordt geen limiet gesteld.
Verder mag er voor iedere te versturen ansichtkaart € 2,- meegenomen worden.
De kinderen kunnen hun geld in bewaring geven aan hun eigen leiding die dan
eenmaal daags de zogenaamde “kampbank” opent.

UITRUSTING
Wat moet je meenemen?
LUPA (lunchpakket) voor de eerste dag
1 paar gewone schoenen en 1 paar sportschoenen
Badslippers
Zwemkleding
Waterschoenen
Rugtas (geen schoudertas)
Wandelschoenen
Luchtbed of matje (niet té groot)
Slaapzak en kussentje
Korte broek en lange broek
Sportkleding en sportschoenen
Pyjama
Sokken
Ondergoed
Warme trui
Regenkleding en eventueel laarzen
Badhanddoek en gewone handdoeken
Petje
Zaklantaarn

Toiletgerei en washandje
Zakdoeken
Zonnebrand
Vuilniszak voor de vuile was
Plastic bord, mok en bestek (geen wegwerp)
Drinkflesje
Indien in bezit: zwemvest (woensdag, vrijdag junior, vrijdag 1)
Alle bagage (kleding, matje, slaapzak etc.) dient gemerkt te worden. Dit om
zoekraken te voorkomen.
De kinderen van de donderdag, vrijdag 2 en vrijdag + worden door hun leiding
geïnformeerd over de paklijst.

VUILNISZAKKEN
Het blijkt dat veel spullen ieder jaar worden ingepakt in vuilniszakken. De kwaliteit
van deze zakken is zo zwak dat ze tijdens inladen en vervoer al kapot gaan, met alle
vervelende gevolgen van dien. We zouden dan ook graag zien dat u de spullen
inpakt in stevige tassen of eventueel in een jutte- of postzak.

TERUGKOMST
We komen op zaterdag 20 juli in de middag weer terug. De aankomsttijd op station
Halfweg-Zwanenburg is 13.36 uur.
De fietsen en overgebleven bagage dienen diezelfde middag om 15.00u opgehaald
te worden bij de Bunker.
De gevonden voorwerpen kunnen op zaterdagmiddag 20 juli (17.00-18.00 uur) of in
de eerste clubweek aan het begin of eind van een clubavond opgehaald worden in
de bunker.

VERZEKERING
De kinderen zijn WA verzekerd gedurende het kamp. Een reisverzekering dient
echter zelf afgesloten te worden.

ALGEMEEN
Tijdens de opening zullen we de kampregels in spelvorm bespreken. Vooraf willen
we er al een paar onder jullie aandacht brengen. Houd het kampterrein netjes, afval
in de bakken! Blijf van andermans eigendommen af. Het is niet toegestaan om een
mobiele telefoon mee te nemen. De leiding die met jullie mee gaat krijgt niet betaald
om leiding te geven. Zij doen dit vrijwillig en nemen er zelfs een week vakantie voor
op. Een goede sfeer krijg je als je luistert naar je leiding en enthousiast aan het
programma mee doet. Zit je ergens mee tijdens het kamp? Je kunt altijd bij je leiding
terecht!

Wij wensen jullie veel plezier!

Namens leiding en bestuur,
Laura Kroon
Kampleider
06-13492643

NB. Wij volgen onze administratie voorwaarden en het privacybeleid.
Toelichting op www.donbosco-spaarndam.nl.

