
 
 

    
 

Daar gaan we weer.....eindelijk! 
Op vrijdag 1 juli a.s. vertrekken we om 18.00 vanaf het Meervogels-veld 
met twee bussen richting Ommen, Emsland recreatie. Je bent vanaf 17.30 uur  
welkom , meld je aan bij de leiding bij het hek, zodat we weten dat je er bent. 

Je tas & slaapzak kun je neerzetten in het bagagevak. Je rugzak mag mee de bus in. 
Zorg dat overal je naam duidelijk op staat zodat alles weer terug te vinden is. Bij het 
aanmelden hoor je ook in welke bus je zit. 

 
Omdat de kamplocatie verder is dan wat we gewend zijn, zal er bij aankomst in 
Ommen geen broodje meer gegeten worden. Dus zorg voor een maaltijd thuis of 
voor een stevig “ovelevingspakket” voor in de bus. 

 
Terugkomst 

Op zondag 3 juli verwachten we rond 17:30 uur terug te keren bij de Meervogels.  
Houd hiervoor Facebook & Instagram in de gaten, we zullen regelmatig updates 
plaatsen.  
 
!!!Attentie!!! 

Om de veiligheid van iedereen zo goed mogelijk te 
waarborgen, willen we een deel van het parkeerterrein 
afgesloten houden voor auto’s. Zo krijgen de bussen 
ruimte om te manoeuvreren.  
Verzoek om uw auto te parkeren in het deel rechts van 
de ingang van 2B-home. Dit geldt zowel voor de vrijdag 
bij vertrek als de zondag bij terugkomst. 
 

Paklijst 
Hieronder vind je een lijstje voor de spullen die je moet meenemen, houd hierbij 
rekening met de weersvoorspelling:  

 Slaapzak, onderlaken & kussen 
 Pyjama 
 Toiletspullen 
 Anti muggen spul 
 Zonnebrandcrème 
 2 Handdoeken 
 Zwemkleding + strandlaken of grote handdoek 
 Sportschoenen, laarzen, slippers 
 T-shirts, lange- en korte broek, warme trui 
 Sportkleding (lange en korte mouwen) 
 Voldoende sokken + ondergoed 
 Bidon + zaklamp met je naam erop 
 Plastic zak voor je vuile was 

 
  



Zet je naam erop! 
Het is handig om alle dingen die je meeneemt te markeren met je naam. Als je dan 
wat kwijtraakt is het makkelijk terug te brengen. Als je ouders je tas inpakken, doe 
het dan samen zodat je zeker weet wat er mee gaat. Zo kunnen we misschien 
voorkomen dat we op zoek gaan naar dingen die niet zijn ingepakt  

 
We adviseren je ook om een aantal dingen niet mee te nemen; 
waardevolle spullen of een mobiele telefoon. We kunnen dit niet 
verbieden maar verlies of breuk is en blijft een typisch geval van 
jammer, het is je eigen risico. 
 

Tijdens het programma geen telefoons, 

alleen bij vrije tijd.  
 

Echt niet!!!!! 

Het drinken van alcohol en energydrankjes als Red Bull en Bull-it zijn verboden. 
Zodra deze toch worden gevonden, worden ze direct afgepakt en is het kamp voor 
jou voorbij. Wij hopen dat met name de ouders van de B en C hierop toe willen zien 
om zo niet voor verrassingen te komen te staan. 
 

Medicijnen 

Jouw medicijnen kun je (voorzien van naam) afgeven aan Bonno Haaring. 
Andere bijzonderheden wat betreft allergieën, diëten o.i.d. kun je ook aan hem 
doorgeven. Hij staat bij de leiding die de aftekenlijsten voor aanwezigheid en 
bus bijhouden. 
 

De leiding 

Alle kampleiders bezitten een verklaring omtrent gedrag en zijn veel al betrokken 
(geweest) bij de jeugdteams: Anine K, Bonno H, Chiara J, Duncan v P, Esther T,  
Menno E, Nomiki B, Quinty G, Rainier G, Rene de J, Renske C, Rianca vd E, Ruben R, 

Senne B en Tycho W.  

 
Thuisblijvers 

We verblijven in Ommen, bij Emsland Groepsrecreatie  

Wilt u alstublieft niet langskomen zonder afspraak. 
 

 
 
Contact 

Voor noodgevallen zijn wij 24 uur per dag, gedurende het gehele weekend in ieder 
geval te bereiken via de mobiele telefoons van:  
Esther; 06-5277 8062 en/of Bonno; 06-3196 2684. 
 

Feestje 

Het Meervogels-kamp is een feestje voor ons allemaal. We zullen dus 
rekening met elkaar moeten houden. We hebben ervoor gezorgd 
dat we een gevarieerd programma hebben dat geschikt is voor 
iedereen. De activiteiten en het vrij spelen wisselen elkaar af.  
Overdag is het misschien wat meer gericht op de jongste kinderen 
en ’s avonds wat meer vrijheid voor de oudsten.  
Het is een jeugdactiviteit dus er wordt géén alcohol gedronken.  



Groepsindeling 

Tijdens het kamp kan het voorkomen dat we voor bepaalde spellen alle 
leeftijdscategorieën door elkaar gooien, maar het grootste gedeelte van de dag en 
op de slaapzalen ben je ingedeeld bij je eigen teamgenoten. Dat betekent de B’s bij 
elkaar, de C’s bij elkaar, de D’s bij elkaar enzovoort. 
 
Ook de slaapzalen worden zo ingericht dat je bij je teamgenoten slaapt. Er wordt 
ook rekening gehouden met de verzoeken die zijn gedaan. 
 
Vragen? 

Ga je nou voor de eerste keer mee en twijfel je of je iets wel of niet mee moet nemen, 
dan kan je altijd een mailtje sturen naar:  meervogelskamp@gmail.com 

 

Je kan ook bellen met Nomiki; 06-3905 1349, Rene 06-4679 9317, Tycho; 06-8391 0595, 
Ruben 06- 5493 2365 of Esther; 06-5277 8062 van de kampcommissie. 
Ook voor al je andere vragen kun je bij hen terecht. 
 

Wilt u nog even checken of de betaling voor het kamp in orde is?   
€75,= o.v.v. naam kind op rekening NL 11 RABO 0160 1758 60 van 
ZKV de Meervogels (zelfde rekeningnummer als van de contributie) 

 

Social media 
We hebben als Meervogels kamp meerdere Social Media- accounts die we 
regelmatig updaten: 
Facebook:  
https://www.facebook.com/meervogels.kamp 
Instagram: 
https://www.instagram.com/meervogelskamp  
 

Aanmeldingen 
We hebben een team indeling gemaakt zodat de kinderen weten bij welke 
leiding ze horen, ze kunnen uiteraard bij iedereen terecht. Maar het maakt het 
controleren of iedereen er is net een stukje makkelijker.  
Het is dus niet zo dat je het hele weekend met deze groepjes bent. 

 

AVG 
Vanwege de AVG-regels kunnen we nu niet vermelden, hoe de team indeling 
eruitziet. Dit wordt bekend gemaakt op het kamp. Ditzelfde geldt voor de 
slaapkamer indeling. 
 

   Wij hebben er zin in jullie ook?? 
       Het thema is super helden, wie kies/ben jij? 
                                       Je mag verkleed komen!

                        


