BOERENKAMP 2017

Wa stu hier in di buukske?
Wureuver?
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Op noar dun boerderij!
Hallo jongvee en jullie stal-oudsten,
Eindelijk is het zover, zomervakantie, en dat betekent; Jong Nederland
Kamp voor het jongvee, en een weekje rust voor de stal-oudsten ;)
Dit jaar gaan we met zijn alle naar de boerderij. Jullie stal-oudsten (papa
en mama) blijven lekker thuis, dan gaan wij er een te gekke week van
maken! Na dit kamp hebben koeien, kippen, biggetjes, een tractor en de
riek geen geheimen meer voor jou, je kan zo je eigen boerderij gaan
beginnen.
Geniet nu alvast lekker van je vakantie, want op de boerderij is het flink
aanpoten. Zorg dus dat je topfit en volledig uitgerust bent als we op kamp
vertrekken. Slapen, dat doet een boer (bijna) nooit :)
Lees dit boekje maar alvast eens goed door, hierin staat alles wat jullie
moeten weten voor vertrek!
De leiding heeft er alvast heel veel zin in, dus zien we jullie graag zondag
20 augustus om 10 uur bij De Bolle Akker. Tot dan!
Groetjes de Kamporganisatie,
Eline, Anne en Sander

Noodgeval?
In geval van nood, graag direct contact met een van de kampleiding. Die
kunt u bereiken via onderstaande telefoonnummers. Beperk het gebruik
van deze noodlijn enkel tot absolute noodgevallen! U kunt contact
opnemen met Sander van Zutphen via 06 14 65 39 16, met
Anne Koolen via 06 22 26 81 68 of met Eline Schouten via 06 53 13 32 94.
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Watte?!
Ken jij een boer? Dan weet je misschien wel dat deze soms wat gek
praten. Dat is niet gek wat ze praten, ze praten namelijk plat Erps, een
dialect. Om ervoor te zorgen dat jij de boer goed kan verstaan, en de boer
jou goed begrijpt is het slim om vooraf alvast wat woordjes te oefenen!
Boers
Trekker
Riek
Tot
Tesnuzzik
Veehandelaren
Jong vee
Gierput
Mengkeuken
Op stok goan
Kiepehok
Vèrrekesstal
Koei’nstal
D’n opkamer
Stallen uitmesten
Geridskapshok
Schaft
Ons vrouw
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Nederlands
Tractor
Vork
Doek
Zakdoek
Leiding
Jong Nederland kinderen
WC
Keuken
Gaan slapen
Maxiorenslaapzaal
Juniorentent
Seniorentent
Leidingslaapzaal (niks vûr die klein
manne)
Corvee
Opslagruimte (niks vûr die klein
manne)
Eten
Kookstaf

Di motte zeker ekkes leze
Het kamp is met heel veel zorg, plezier en kennis georganiseerd. De
organisatie heeft de nodige ervaring en is gecertificeerd voor het
organiseren van kampen. Daarnaast beschikt Jong Nederland Erp over een
gediplomeerde EHBO’er en is er een kampvergunning aangevraagd bij
Jong Nederland Landelijk.
We gaan natuurlijk ook zwemmen tijdens kamp. Mocht je kind nog niet
beschikken over de benodigde zwemdiploma’s zorg er dan voor dat u uw
kind bandjes, drijfvest o.i.d. meegeeft.
Dit jaar gaan we bij goed weer mogelijk zwemmen bij Hemelrijk. Hebben
jullie een abonnement op Hemelrijk? Neem dan je pasje mee naar kamp.
Stop dit niet in de bagage, maar geef dit bij vertrek af aan de leiding.
Daarnaast zitten we in een bosrijke omgeving waar mogelijk teken
voorkomen. Wij controleren de kinderen hier dagelijks op maar het is
raadzaam om uw kind bij thuiskomst ook nog een keer goed te
controleren.
Het is niet toegestaan om waardevolle spullen mee te nemen zoals
bijvoorbeeld een tablet, iPod of mobiele telefoon. Mocht uw kind dit wel
meenemen dan accepteert Jong Nederland Erp geen aansprakelijkheid,
bijvoorbeeld bij verlies, diefstal en/of schade.
Jong Nederland Erp heeft een zero tolerance beleid op het gebied van
roken en alcohol gebruik door leden. Als sigaretten worden aangetroffen
zullen deze worden ingenomen door de leiding. Alcohol zal in geen enkele
vorm of geval worden toegestaan, en is reden voor direct naar huis sturen
van de betreffende leden.
Het kamp is dit jaar van zondag 20 augustus tot donderdag 24 augustus.
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Woar stu die stal?
We gaan dit jaar op kamp in Boekel. Niet super ver weg, maar toch heel
erg gezellig!
De maxioren slapen net als andere jaren binnen in een slaapzaal, de
junioren en senioren slapen gezellig in een tent.
Het adres van de blokhut is:

Blokhut d'n Perekker
Mezenlaan 20
5427 SL Boekel
Jullie papa’s en mama’s zien we donderdag 24 augustus graag vanaf 18:30
uur voor de afsluiting.
Wij begrijpen natuurlijk dat zij erg benieuwd zijn naar de locatie, naar alle
leuke activiteiten die we doen en dat ze hun kinderen misschien erg
missen. Toch is het helaas niet mogelijk de blokhut tijdens het kamp te
bezoeken.
Sommige kinderen hebben wat last van heimwee tijdens kamp, het zien
van (andere) ouders maakt dit heimwee gevoel alleen maar sterker.
We vragen ouders dan ook buiten de afsluitende avond om niet op de
blokhut langs te komen. Wij rekenen op uw begrip. Om gedurende het
kamp op de hoogte te willen blijven van onze dagelijkse activiteiten, volg
Jong Nederland Erp dan op Facebook!
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Wanneer gadde?
Op zondag 20 augustus vertrekken we om 10 uur vanaf De Bolle Akker
naar ons kampadres.
Dit jaar is er iets anders dan andere jaren. De senioren (club op
donderdag) gaan namelijk niet op de fiets naar kamp. Voor jullie hebben
we een mooie tocht uitgezet die jullie naar de blokhut leidt! Doe dus
stevige schoenen aan.
De junioren (club op dinsdag) gaan wel nog lekker een stukje fietsen, en
zullen onder begeleiding vertrekken naar de blokhut.
Nadat de junioren en senioren zijn vertrokken, gaan de maxioren (club op
vrijdag) met de auto naar de blokhut. Zo kun je samen met je ouders je
bedje opmaken en de blokhut verkennen.
Het is van belang dat je een lunchpakketje voor zondag meeneemt in een
apart tasje of rugzakje. Lever deze bij vertrek in bij de leiding. Stop deze
dus niet in je bagage!
Ook medicijnen en deodorant verzamelen we bij vertrek, dus houdt deze
apart.
Bij goed weer gaan we zwemmen bij Hemelrijk. Als je een
abonnementspasje hebt, neem deze dan mee. We verzamelen alle pasjes
bij vertrek, zodat je hem niet kunt verliezen.

Snuffelkamp
Een aantal maxioren kinderen komt een aantal dagen snuffelen op kamp,
zodat ze volgend jaar misschien wel het hele kamp mee willen! Zij komen
op dinsdag 22 augustus aan, we verwachten jullie om 10.30 uur bij de
blokhut, de andere kinderen zijn dan niet op de blokhut aanwezig.
Het adres staat iets eerder in dit boekje. Er zal leiding klaar staan om jullie
te ontvangen. Helaas is het niet mogelijk uw kind op een ander tijdstip te
brengen.
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Ons vrouwen
Intensieve dagen op kamp, daar krijg je honger van. Iedere dag komt de
kookstaf langs om voor maar liefst 80 hongerige magen een complete
maaltijd te verzorgen. We zullen niets te kort komen.
En jij eet natuurlijk je bordje leeg... Je mag zelf aangeven hoeveel eten je
op je bordje laat scheppen. Dus wat je opschept, eet je op.
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Stalregels
Om alles tijdens kamp in goede banen te leiden hebben we hieronder
alvast wat kampregels opgesteld. De meesten spreken voor zich!
1. Naar huis, is naar huis.
Soms heb je zo’n heimwee of mis je jouw papa of mama zo erg
dat je alleen nog maar naar huis wilt. Dit vinden we natuurlijk heel
jammer maar dat begrijpen we best, dat kan gebeuren.
Dit betekent alleen wel, dat nadat je naar huis bent gegaan dit
kamp voor jou is afgelopen. Natuurlijk mag je wel naar de
afsluitende avond op donderdag komen als je wilt. Anders zien we
je weer bij de start van het nieuwe Jong Nederland-seizoen.
2. Als de leiding praat, luister je en ben je stil.
De leiding vertelt bijvoorbeeld wat het volgende spel is en wat
voor kleren je daarvoor moet aantrekken. Omdat we met héél
veel kinderen zijn (wel 65!) is het belangrijk dat je goed oplet op
wat wij vertellen, en dat je hier niet doorheen kletst.
3. We doen elkaar geen pijn, op welke manier dan ook.
Pijn is niet fijn, dus gaan we aardig met elkaar om. Pesten en
plagen doet ook pijn, dus dat doen we tijdens een kamp niet.
4. Je mag alleen het kampterrein verlaten met een leiding.
Op het kampterrein is meer dan genoeg plek en tijd om te spelen.
Buiten het kampterrein niet. Alleen onder begeleiding van een
van de leiding mag je het kampterrein verlaten.
5. Je bent voorzichtig met de spullen van een ander. Ook de tenten
en de natuur.
Als iemand je spullen kapot maakt, is dat heel erg vervelend. Dat
vind jij bij jouw spulletjes, maar dat vind de ander ook bij zijn
spulletjes. Dus gaan we daar voorzichtig mee om. Wil je iets
lenen, vraag het dan eerst even.
De blokhut hebben wij ook van iemand geleend, daar moeten we
dus ook voorzichtig mee zijn.
De tenten zijn van Jong Nederland zelf, maar zijn erg duur en
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
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kunnen makkelijk beschadigen. Hier zijn we dan ook erg
voorzichtig mee.
Schade wordt verhaald bij de ouders.
Deo inleveren bij de leiding. Wil je dit gebruiken, kom dan even
langs.
We hadden al verteld dat de tenten makkelijk kunnen
beschadigen. Wist je dat in spuitbus, van bijvoorbeeld haarlak of
deodorant stofjes zitten die ervoor zorgen dat het tentdoek niet
meer waterdicht blijft? Om een nat bed te voorkomen, zijn
deodoranten (ook rollers) en spuitbussen in de tent verboden. De
leiding bewaart ze binnen voor jullie, wil je wat deo gebruiken,
vraag het dan even aan ons.
s’ Nachts heeft iedereen zijn slaap hard nodig, dus je blijft in je
eigen tent/ruimte en je fluistert.
ssssssttt.. ik probeer te slapen…
Afval gaat in de prullenbak, niet ergens anders!
Elke tent en slaapzaal heeft een eigen prullenbak die we elke dag
leeg maken. Zit hij vol, vraag dan even aan de leiding.
Geen kinderen op de kampvuurplaats, behalve als dit mag van
de leiding.
Het meenemen van dure spullen is eigen risico!
We lopen buiten niet op blote voeten
Je wilt ten slotte niet met je voet in iets scherps gaan staan,
daarom hebben we buiten altijd schoenen aan!
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Den letste ávond
Op donderdag 24 augustus zit het er helaas alweer op, de laatste dag
breekt aan op deze prachtige boerderij. Wat zijn alle kalfjes al groot
geworden, en zie ik daar nu een kuikentje uit een ei kruipen? Het is hier
fantastisch, maar toch gaan we vanavond alweer naar huis…
Vanaf 18:30 uur zijn alle staloudsten van harte welkom op de
kampblokhut, we starten om 19 uur met het afsluitende programma.
Tijdens deze grandioze finale staan een aantal belangrijke taken te doen:
-

Wie heeft de grootste (veestapel), en heeft dus gewonnen?!
Wie van de leiding is een beetje dom geweest, en gaat naar huis
met de platvinder-award voor gekke foutjes tijdens het kamp?
Welke papa of mama vind de meest verloren gegane spulletjes
terug bij de gevonden voorwerpen?

Om 20.30 uur is deze avond voorbij. Tijd voor jullie om je eens flink te
schrobben (vergeet achter je oren niet!) en je nestje op te zoeken. De
leiding gaat direct aan de slag met opruimen. Blijven = meehelpen☺!
Wat belangrijke informatie over deze avond:
-

-
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We starten om stipt 19 uur, we verzoeken jullie dan ook om
tussen 18.30 en 19.00 uur te arriveren. Uw kinderen kijken er
vaak erg naar uit!
Om het opruimen en het avondeten niet te veel in de war te
schoppen willen we jullie wel vragen ook niet éérder dan 18.30
uur bij de kampeer locatie te zijn!
Parkeer in de straat, na het bruggetje is geen parkeerplek meer.
Aan het einde van de avond neemt u zelf de bagage en de
eventuele fiets van uw zoon of dochter mee terug naar huis. Zorg
dus voor voldoende ruimte in de auto, en denk aan een
fietsendrager.
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-

-

-
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Het adres van de blokhut:
o Blokhut d'n Perekker
o Mezenlaan 20
o 5427 SL Boekel
Loop even langs de gevonden voorwerpen
Op een boerderij kan soms wel eens een klein geurtje hangen.
Denk aan wasknijpers voor de niet-boerderij-bewoners voor in de
auto op de terugweg.😉
Natuurlijk zijn je broertjes en zusjes ook welkom, ook als ze niet
bij Jong Nederland zitten!
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Di mot in dun tes
Ondergoed
Sokken
Lange broeken
Korte broeken
T-shirts
Truien / Vesten
Nachtkleding / knuffel
Regenkleding
Jas
Zwemkleding
Badhanddoek / Handdoek
Junioren: Fiets!

Stevige (dichte)
wandelschoenen /
Sportschoenen / laarzen
Slippers
Waterschoenen is ook
makkelijk (niet verplicht)
Toiletspullen:
tandenborstel, tandpasta,
zeep, washandje, shampoo,
gel
Boeren overall
Senioren: Wandelschoenen!

Slaapspullen:
Slaapzak of deken
Hoofdkussen

Luchtbedje of matje
(geen stretchers)

Overige:
Zaklamp
Dit boekje
Snoep voor de leiding
Themakleren
Zakgeld, maximaal 3 euro (in een portemèniksje)
Apart inpakken en afgeven bij vertrek, dus niet in je bagage:
Lunchpakket voor zondagmiddag, verpakt in een rugzakje (graag met
naam☺)
Eventuele medicijnen + instructies (afgeven bij Martine v Brussel)
Deodorant
Hemelrijk pasje als je daar een abonnement hebt!
En natuurlijk heel veel goede zin!
Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om even
contact op te nemen met de kamporganisatie.
Wij hebben er zin in!!
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Tip: Voorzie alles duidelijk van naam, want
kinderen willen nog al snel iets verliezen. En
vergeet na de afsluitende avond niet even langs de
gevonden voorwerpen te lopen.

Poagina

1

