
 

                 

           

                  

 



VOORWOORD 

Hierbij het kampboek van 2018 van SIOS’61. Het lijkt dat de weergoden ons heel goed gezind 

zijn.  

De kampcommissie heeft na veel speurwerk een andere camping gevonden met overdekt 

zwembad in Doornenburg. Het is een fantastische camping waar jullie je zeer goed zullen 

vermaken. Wij hebben er zin in en het lijkt heerlijk warm te worden.  

In dit boek kunnen jullie een aantal zaken lezen die belangrijk zijn voor het kamp. Over wat je 

mee moet nemen, over de activiteiten, belangrijke telefoonnummers en andere afspraken. 

Lees dit boek vooraf goed door en laat het ook je ouders lezen. 

Rest ons nog jullie een fantastisch leuk kamp toe te wensen, aan ons zal het niet liggen. 

 

De kampleiding 

 

WAT MOET JE ALLEMAAL MEENEMEN 

 Slaapzak of deken 

 Matrasje of luchtbed 

 Kussen met sloop 

 Pyjama of andere slaapspullen  

KLEDING 

 Kleding voor mooi en slecht weer 

 Voldoende sokken en ondergoed (denk om nat te worden; dus extra meenemen) 

 Sportkleding  

 Regenkleding 

 Zwemkleding 

 Goede schoenen of sportschoenen 

 

 

 

 

 

 



HYGIËNE 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Shampoo 

 Kam of borstel 

 Badslippers 

 Handdoeken en washandjes 

 Zak voor vuile was 

 Toilettas 

 Zonnebrand 

 

VOOR HET ETEN 

 Bord, beker, bestek met je naam erop 

 Theedoek 

 

GELD 

Er is voldoende eten en drinken. Hooguit geld meenemen om iets extra’s te kopen. 

DENK NOG AAN 

Zaklamp  

MEDICIJNEN 

Als je medicijnen gebruikt neem deze dan mee. En nog belangrijker: informeer de 

kampleiding. Eén van de leiders houdt dan in de gaten dat je op tijd je medicijnen inneemt. 

Zo kun jij helemaal genieten van het kamp.  

  

 

 

 

 

 

 



ALLERGIE 

We weten dat het vervelend is en dat het soms lastig is om in te schatten of je iets wel of 

niet mag als je ergens allergisch voor bent. Ook hiervoor geldt, geef het even door als je een 

allergie hebt. We houden er rekening mee. 

KAMPREGELS  

Neem zo min mogelijk kostbaarheden, zoals sieraden horloges of dure apparaten mee. Het 

kan alleen maar beschadigd raken of verloren gaan. 

Houd de omgeving schoon; ruim afval direct op. 

Je mag niet zonder toestemming de camping verlaten. 

 

BELANGRIJKE GEGEVENS 

Kampleiding:               

Ella, Edyta, Engelbert en Dinant  

 

 

 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Dinant Jansen Venneboer                 06-159 47 139 

Engelbert Damen                                06-254 87 871  

 

ADRES KAMPLOCATIE 

Camping Rijndijk 67A, 6686 MC Doornenburg 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA KAMP 

Vrijdag 29 juni 2018 

18.15 uur: aankomst bij SIOS’61 nadat je thuis hebt gegeten 

18.30 uur: vertrek per auto naar camping de Waay 

19.00 uur: aankomst op camping en inkwartieren 

20.00 uur: opening kamp 

20.30 uur: verkennen camping met als afsluiting ….. 

 

Zaterdag 24 juni 2017 

08.00 uur: Ontbijten en opruimen 

09.30 uur: we wandelen naar ……….  

voor de Vikinginvasie……  

Dan een lunch 

+/- 16.00 uur -  Vrij te besteden  

18.00 uur: Avondeten  

20.00 uur: Avondactiviteit met rubberbotenrace op de vijver en kampvuur. 

 



ZONDAG 25 juni 2017 

09.00 uur: Ontbijt 

10.00 uur: Zwemactiviteit 

12.00 uur: Lunch 

12.30 uur: Opruimen spullen 

13.30 uur: Einde kamp en naar huis  

 De aankomsttijd bij Sios’61 wordt zondagmorgen nog in de groepsapps 

vermeld. 


