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Zomerkamp 2009

't Jikt Zeelst

Raar is leuk!



Belangrijke informatie 

Blokhut: 
Scouting Aloysius 
Blaarthemseweg 90 
beheer: 040-2530763 
verhuur@scouting-aloysuis.nl 

Politie 
geen spoed wel politie 
0900-8844 

Brandweer kazerne 
040-253-33-33

Alarrnnummer 
112 

Huisartsen 
Pcmm Beelen 
Kapelstraat-noord 134 
5502 CE Veldhoven 
040-253 30 88

P schats 
nijlandlaan 63 
5505 PB veldhoven 
040-254 43 44
040-253 26 60

A willemse 
windmolen 2 
5503 VX veldhoven 
040-253 24 50
spoedlijn 040-254 33 93

Huiartsenpost veldhoven 
de run 4600 
5504 DB 
0900 123 20 24 

Heemstra en horstman 
ligt 61 a 
5503 CA veldhoven 
040-254 99 76

Mc hoeks 
kerkakkerstraat 150 
5504 gs veldhoven 
040-253 45 02
spoed 040-255 35 29

Rpf houppermans 
de scheerder 27 
5506 BK veldhoven 
040-253 17 90
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Huisartsenpost zuidoost brabant 
0900 8861 

Tandartsen 
JAM Croonen 
Buizerd 144 
5508 KC Veldhoven 
040-253337 4

Tandartsenpraktijk Meer Mand 
Provincialeweg 49 
5503 HS Veldhoven 
040-2532456

MPJ Blok 
De Loop 2 
5501 ER Veldhoven 
040-2538506

PE Hornman-vd Wiel 
De Reijenburg 31 
5501 LO Veldhoven 
040-2530393

Telefoonnummers Leiding 

mailto:verhuur@scouting-aloysuis.nl


Ledenlijst 

Naam Straat Postcode Woonplaats Geboortedatum bijzonderheden 

1 5561 ?? Riethoven ??-??-???? -

2  5561 ?? Riethoven ??-??-???? -
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Algemene informatie voor de leiding

1. Vrijdag 28 augustus kleden we de blokhut al aan.
2. De leiding zet de klok 1 uur terug.

Op deze manier is het niet pas om 22 uur donker, maar alom 21:00 uur. Dan kunnen we eerder
een avondspel doen in het donker.

3. Iedere avond neemt de leiding het kampjournaal op voor de volgende ochtend, in het journaal
komt wat er de vorige dag is gebeurd en het weer voor die dag.

4. De kinderen mogen iedere dag in de dagboek kamer voor de camera vertellen wat ze die dag
hebben meegemaakt.

5. Iedere dag worden er nieuwe spelletjes geïntroduceerd voor het frietzakspel.

Adressen en gegevens van Zwembaden en Milieu Educatief centrum

Zwemmen dinsdag 1 september 2009

Zwembad den Ekkerman
Wal 152
5501 HP Veldhoven
T: 040 2535250

Openingstijden:
Van 9:00 tot 17:00 uur
Er zijn 3 verschillende baden, die afwisselend open zijn.

Groepstarief
€2,65 per persoon

Het verzoek is om van te voren even te melden dat je met een grote groep komt zwemmen.
Je krijgt dan een eigen kleedkamer.

Strandbad 't Witven
Om eens lekker bij te bruinen of een verkwikkend baantje te zwemmen kunt u terecht bij het
grote strandbad, een fraai, aangelegde plas van 3,5 hectare, compleet met ligweide,
speeltuintje en een terras voor een verkoelende consumptie.
De kwaliteit van het zwemwater staat onder voortdurende controle van het Waterschap de
Dommel.

Van 1 mei tot 1 oktober dagelijks geopend van 10.00 tot 20.00 uur.

Entrée tlm 12 jaar € 3,00 en > 12 jaar € 3,50.

Bezoekadres Vakantiepark
Witvenseweg 6
5504 PZ Veldhoven
Tel: 040 - 230 00 43

Donderdag 3 september 2009
Het Milieu Educatie Centrum
Genneperweg 145
5644 RS Eindhoven
tel.: (040) 2594700

4



"De Wandelfluisteraar"

De wandelfluisteraar is een digitale gids in de vorm van een GPS systeem, dat kinderen op
ontdekkingstocht doet gaan langs de mooiste plekjes in de Genneper Parken. Voor kinderen is
er een speciale kinderroute van 3 kilometer ontwikkeld. De kinderen krijgen een speciaal
wandelboekje met als thema water, waarin allerlei leuke opdrachtjes staan. Na een korte uitleg
kunnen de kinderen met boekje en het GPS-apparaat op avontuur!

Leeftijd: 7 tlm 14 jaar

Dag/tijd: Tijden
openingstijden.
Uitleen tot 15:00 uur

Duur: Ongeveer 1uur, maar
geen tijdslimiet.

Groepsgrootte: Nvt

Kosten: € 5,- per gps

Begeleiding v. MEe: Nee

Ik heb de tocht gereserveerd op donderdag 3 september 2009 om 11:00 tot 12:00 uur.

Daarna mogen we op het terrein picknicken.

Ik heb 3 gps-en gereserveerd. De kosten zijn € 5,- per gps en € 50,- borg.

De kinderen moeten verdeeld worden in groepjes en op leeftijd.

De hebben opdrachtenboekjes voor kinderen van 8 t/m 10 jaar en 10 tlm 14 jaar.

Neem € 65,- mee en geldig paspoort of rijbewijs.
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Kaart omgeving

6



Programma zomerkamp 2009
Zaterdag 29 augustus

9:30 uur

13:00 uur

's ochtends kunnen we al in de blokhut. De leiding versiert de blokhut door alles op zijn
op te zetten. Onderanderen een stoel aan het plafond, schilderij op zijn kop, gekke
schilderingen etc. AlJ..e.,HAA l
De kinderen worden door de ouders gebracht.
De leiding wacht iedereen op in maffe kleren.
De kinderen mogen met hulp van de ouders de bedden klaarleggen.
Ouders hebben de gelegenheid om vragen te stellen en om de blokhut te bekijken.
De ouders nemen iets op voor de kinderen in de dagboek kamer

(Leiding zet de klok een uur terug behalve jozé)

14:30 uur Bah- bon maken

Ren je rot, met vragen en spelletjes. De kinderen spelen ieder voor zich. Op het veld zijn
2 vakken gemaakt met linten. Je hebt vak A en vak B. De kinderen staan aan de andere
kant van het veld achter een lijn. Er worden vragen gesteld, denk je dat het antwoord A is
dan ren je naar vak A, denk je B, dan ga je in vak B staan. Heb je een antwoord goed
van krijg je een punt. Welke Esta is het slimste? J~fr~~~J c)QQ...

Doeopdrachten

15:00 uur

1. kussengevecht tussen, bart en ronny,
2. klompschieten wie komt het verste?
3. touwtrekken tussen de leiding
4. wie blaast het eerste een ballon kapot.
5. beschuitfluiten.
6. wie vindt de sleutels van bart als eerste?
7. zaklopen.
8. wie het langst een lepel aan zijn neus kan laten hangen.
9. spaghetti knopen. Binnen 2 minuten wie heeft de langste sliert gemaakt.
10. iets verstoppen op t veld en wie als eerste gevonden.
11. luciferstapelen.
12. de hoogste erwten toren binnen 3 minuten.
13. wie is het snelste het parcours door, rennend, met de fiets en achteruit.
14. wie het snelste ranja kan drinken.
15. lucifer blazen.

Vragen voor ren je rot

1. wie is de voorzitter van scouting riethoven
A: henk de bont 8: joost van de weideven.

2. hoe lang bestaat scouting nederland komend jaar?
A: 100 B: 125

3. hoe lang bestaat scouting riethoven
A: 46 B:48 jaar

4. hoe oud is eric?
A38 B?
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5. hoeveel speltakken heeft de scouting
A5 B6

6. welke groep heeft de meeste leden.
A Esta's B Pivo's

7. hoe lang is Eric al leiding bij de esta's
A? B

8. hoeveel landen komen er uit op het drielanden punt
A3 B4

9. welke landen zijn de benelux.
A Nederland, Belgie en Luxemburg B

16:30 uur

17:30 uur

19:00 uur

Britse Bulldog, Trefbal, vrij spelen

Eten en Corvee

Frietzakspel! - een frietzak als totem i e,!I«eu tZ..,I--J SARA j..)
Op een frietzak hangen kaartjes met ~ namen varl de kinderen. De kinderen moeten
elkaar uitdagen met allerlei spelletjes en proberen onderin de frietzak te komen. Kinderen
mogen alleen de 2 kinderen die direct onder hun staan uitdagen. Wie aan het einde van
de week onderin staat heeft gewonnen!

Nieuwe spelletjes voor het frietzak spel:

• Zaklopen
• Touwtrekken
• Luciferstapelen
• Erwtentoren bouwen
• Beschuitfluiten
• Klompschieten
• Kussengevecht
• Parcour I hindernisbaan rennend, fietsend afleggen
• Spaghetti knopen
• Water drinken
• Dobbelen
• Wie de meeste dominostenen kan plaatsen in 1 minuut
• Ballon kapot blazen
• Touwtje springen
• Met tennisracket bal hoog houden
• Blikgooien
• Krat heffen
• Knikkeren
• Handje drukken

20:00 uur

22:00 uur

De hunt. 13A~t
Er worden 4 groepen gemaakt. In een afgebakend gebied zijn 5 voorwerpen verstopt van
ieder voorwerp liggen er 4 de zelfde. Op een kaart staat aangegeven waar de
voorwerpen liggen. De voorwerpen zijn een; boterham, mes, boter, pindakaas, en plastic
zakje. De kinderen moeten de voorwerpen gaan zoeken, de volgorde van zoeken maakt
niet uit. Maar ze mogen niet gezien worden door "De Hunt" (2 leiding die hiervoor zijn
aangewezen). Zijn de kinderen toch gezien, dan moeten ze 1 voorwerp inleveren en
mogen ze weer verder spelen. "De Hunt" legt het voorwerp weer terug op de plaats waar
het gevonden is. Wie als eerste terug is met een boterham met pindakaas en deze bij de
scheid rechter als eerste helemaal op heeft gegeten heeft gewonnen.

Dagboekkamer en kampvuur en de afgematte kinderen naar bed.
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Benodigdheden:

1. Versiering voor de blokhut, muurschildering maffe beesten
slingers kerstboom op zijn kop, slingers.

2. Maffe kleding voor de leiding.
3. Dagboekkamer (gordijnen, stoel/ bank, camera)
4. Papier en stiften voor bahbonnen.
5. Piramidespel/frietzakspel: estabook of records meenemen.
6. Kaart omgeving 6 keer.
7. 4 keer mes, pindakaas, boter, plasticzakje, boterham
8. vragen "Ren je rot"
9. Spullen doeopdrachten "Ren je rot"

lint
haringen
bordjes A en B
kussens, balk en touw voor kussengevecht
klomp
touw
ballonnen
Beschuit
jutte zakken 2x
lepels 2x
gekookte spaghetti
lucifers
erwten
fiets, banken en pionnen voor parcours
ranja

Allen
Allen
Allen

Jeffrey
Bart

boodschappenlijst.
appels.
avondeten voor zaterdagavond en zondag
ontbijt voor zondag en maandag.
lunch voor zondag en maandag.
snoepjes/koekjes.
ranja.
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Boodschappenlijst zaterdag
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10



Zondag 30 augustus

8:00 uur opstaan en ontbijten en corvee

Als ontbijt pannenkoeken met stroop en poedersuiker j é) ~

10:00 uur kerstboom versieren met paaseieren en eigen knutsels. De kerstboom hangt op de kop
ergens in de zaal. ~ I.J '" j

12:00 uur

13:30 uur

16:00 uur

17:30 uur

19:00 uur

20:30 uur

22:00 uur

Benodigdheden

lunchen en corvee

Zelf hutten bouwen met hout en spijkers en zijl de kinderen mogen als ze durven er in
slapen ~ I ~ <ÖAQ.,\: ~ ~!)c..-

Bommenspel als de hutten af zijn. In iedere hut zit een leiding de leiding geeft bommen
af aan de kinderen die moeten proberen om 5 bommen in een andere hut te krijgen. 5ARA~

Eten en corvee. We eten groentesoep (zelf gemaakt), boterhammen en fruit (ontbijt)

ontbijt ochtend gymnastiek en slagbal met hindernissen. Tegen de klok in en geen bal
wegslaan maar een skippybal weggooien.
De hindernissen zijn; Bigbag lopen, steppen, kleren aan trekken, onder zeil door. Met
goed weer buikschuiven. BAtJ:: ~ Q..n..; G.

Dagboekkamer en frietzakspel,

kampvuur en naar bed

Kerstboom
Knutselspullen, stiften, scharen, lijm en papier
Palethout
spijkers en hamers (bart)
zeil
big bag
step
verkleedkleding
zeil
skippybal
pionnen
buikschuifbaan
Paaseieren
bommenspel
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Boodschappenlijst zondag
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
/~

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Maandag 31 augustus

Maten opnemen bij alle kinderen voor witte shirts te halen bij de zeeman

Ekkerman of Witven bellen om te vragen hoe laat ze open zijn en te melden dat we met een
grote groep komen.

De kinderen worden wakker. We gaan ontbijten en alvast boterhammen smeren voor de
middag. En dan vertrekken we direct naar de kinderboerderij.
aangekomen op Kinderboerderij de hazenwinkel mogen de kinderen vrij spelen, onder
begeleiding van de leiding naar de dieren kijken.

Spelletjes om tussendoor te doen: <\<,..C) t-J N 11
Poortbal, fopbal. Doorgeefbal. Met goed weer jerf9èans met water en waterballonnen.

8:00 uur

12:00 uur

14:30 uur

16:30 uur

17:00 uur

19:00 uur

20:00 uur

21:30 uur

22: 00 uur

Lunchen bij de kinderboerderij. Nog even vrij spelen en dan op de fiets terug naar de
blokhut.

2 teams die ieder van hun eigen doos vol met lego (ander bouwmateriaal, Jozé zoekt
hiernaar op vlooienmarkten) een Legodorp gaan bouwenJ o2-á-

Architectuurspel.
De teams worden verdeeld in 2 groepen. De ene groep zit in de eetzaal en het andere zit
op de gang. Beide groepen hebben een porto. 1 groep heeft de bouwstenen en de
andere groep de bouwtekening. Via de porto's moeten de groepen elkaar aanwijzingen
geven en zo het huis bouwen wat op de bouwtekening staat. Welke groep kan het beste
huizen bouwen via de porto? j o~
vrij spelen, dagboekkamer

Eten en corvee. We eten vandaag roze aardappels en blauwe groente.

frietzakspel!! !

Kaart maken voor naar huis met eigen foto er op ..j <l-ffe-\~
Daarna gaan de kinderen diversen schilderijen en knutsels maken om het lokaal in de
blokhut van Riethoven op te pimpen. Op canvasdoeken worden diversen afbeeldingen
getekend van het kind met de hoge hoed en de andere figuren etc. De kinderen mogen
deze schilderen en versieren met diversen deco- en afvalmateriaal. Ook zijn er een
aantal grote canvasdoeken waar de kinderen zelf iets op mogen schilderen, maar het
moet wel met scouting hebben te maken. (tenten, knopen, kamp, kampvuur, uniform,
balspelen, kamperen, stoeien, tocht etc.) .'02.)L...

J
De kinderen mogen ook gaan papier-maché. Er zullen diversen dingen worden gemaakt
ter decoratie, zoals spin voor in spinnenweb, bloemen, zonnetje, maskers etc.)

Dagboekkamer, vrij spelen

Kampvuur en naar bed
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Benodigdheden:

Boterhamzakjes
deken voor te picknicken.
Printer en laptop
Bal
evt. Waterballonnen.
lego/ ander bouwmateriaal
bouwtekening voor architectuurspel
stoeltjes voor de leiding.
stiften kleurpotloden
karton voor ansichtkaart
postzegels
acryl-verf
kwasten
schorten
decomateriaal
canvasdoeken grote en kleine
afbeeldingen van esta-verhaal
kranten voor papier-maché
behangsellijm
Vernis
Afbeeldingen met voorbeelden voor papiermaché

14



Boodschappenlijst maandag
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0/..--...,

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Dinsdag 1 september

8:00 uur opstaan en ontbijten en corvee

10:00 uur t-shirt pimpen en verven, met elastiekjes en bierdopjes en wasmachine verf. ~O~-J
12:00 uur lunchen en corvee en vertrek naar zwembad

13:30 uur Zwemmen eckerman of witven

18:00 uur Mac donaids eten (kinderfeest daar). Mocht het te duur zijn, dan kunnen we zelf frietjes
bakken.

19:00 uur Frietzakspel

Doolhofspel Ja4t~
De kinderen worden in groepjes verdeeld, iedere groep krijgt ruitjes papier en een
potlood. De leiding verteld een verhaal, dat een doolhof omschrijft. De kinderen moeten
proberen het doolhof te tekenen, doormiddel van dobbelen en goed luisteren.

20:00 uur

21:30 uur Dagboekkamer en kampvuur

Benodigdheden:
T-shirts
Wasmachine verf
elastiekjes en bierdopjes.
doolhofspel
ruitjes papier
potloden
Frietpan?? (Jozé)
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Boodschappenlijst dinsdag
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Woensdag 2 september

EEN DAG Carnaval

8:00 uur

10:00 uur

De kinderen worden wakker gemaakt door de vrolijk gekleden leiding.
's ochtends na het ontbijten worden de kinderen ingedeelt in 2 groepen die we de hele
dag aanhouden. Voor het ontbijten kiezen we uit de kledingbak carnavals kleren uit die
ze aan mogen trekken.jo~ r:.A~NA.vALs~

Ze mogen kiezen uit een aantal gerechten die ze 's avonds gaan bereidenJ Cl 12...2-

Vertrek naar het Citycentrum.
In het city centrum zit bart de zwerver die de spellen gaat uitleggen.

Spel 1 fotomaakspel. ~C)N ~

De kinderen krijgen een wegwerpcamera en een lijst met dingen die ze zo orgineel
mogelijk moeten fotograferen.

1. Maak een foto van je groepje in een auto.
2. Maak een foto van vliegend water
3. Maak een foto van 5 oma's
4. Maak een foto van jip en janneke
5. Maak een foto van een exotisch dier.
6. Maak een foto zo origineel mogelijke foto van je groepje (alle leden moeten op de foto staan!)
7. Maak een foto van een gave tandenborstel.
8. Maak een foto van een buitenlander.
9. Maak een foto van het lelijkste kledingstuk.
10. Ga met een zwerver op de foto.

12:00 uur

13:30 uur

17:00 uur

Lunchen na het eerste spel op het veldje bij de eckerman.

Spel 2 'BA rJ:. Q....N Q.)t...1G-
In de etalages van de winkels is geld verstopt. Het geld dat je in de etalages vind wordt
bij de leiding aan het einde van het spel ingeruild voor echt geld. De leiding loopt rond en
iedere keer als ze gezien worden gaat er een punt vanaf.

Met dit geld worden de ingrediënten gekocht voor de recepten die de kinderen 's ochtend
hebben uitgekozen. Genoeg voor je groepje en 2 jury leden. Je kookt ook voor de leiding.
Maar deze eten niet mee aan tafel. Ook mogen ze voor 5 euro per groep iets van
aankleding kopen. Denk aan servetten en tafelkleed bloemetje.

De kinderen beginnen direct met de kookwedstrijd.

Uitnodiging naar alle stafleden sturen waarin in je ze 's avonds uitnodigt om carnaval te komen vieren op
ons kamp. En dat we nog mensen zoeken om te jureren voor de kookwedstrijd.
Ze worden gejureerd op hoe hygiënisch dat ze koken, hoe verzorgd de tafel is etc.
De jury onze tijd 17 uur aanwezig en 18 uur normale tijd aanwezig . I
De mensen die carnaval komen vieren en meehelpen met het levend Cluedo om 19:30 uur uitnodigen je '1...sL.-

20:30 uur

22:00 uur

Cluedo/moordspel in carnavals thema. jc:tÁ-
Na grote spel carnaval vieren enz. Stoelendans krantendans. Esta carnaval.
Dagboekkamer!!
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Benodigdheden.

Verkleed kleding voor de kinderen en leiding
2 verschillende recepten voor voor-, hoofd en nagerecht
Wegwerpcamera 2x
lijsljes met opdrachten om te fotograferen
Zwerfkleding voor 8art
Deken voor de picknick
8al
Nep-geld voor etalagespel
uitnodigingen voor leiding en bestuur voor kookwedstrijd en cluedo en carnaval
Cluedospel en benodigdheden
Carnavalsmuziek/ feestmuziek
Discolampen
kranten en stoelen
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Boodschappenlijst woensdag
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Donderdag 3 september

8:00 uur

10:00 uur

Opstaan, ontbijten en corvee.

Vertrek op de fiets naar Genneperpark (milieu educatief centrum)

11:00 tot 12:00 uur gps-tocht met opdrachten door het park. De groep moet op leeftijd worden
ingedeeld, omdat er verschillende tochten die op leeftijd gaan.

12:30 uur

13:30 uur

17:30 uur

19:00 uur

20:00 uur

22:30 uur

22:00 uur

Meenemen identiteitsbewijs en € 65,- waarvan € 50,- borg.

Picknicken in het park. Creatief met je boterham, de kinderen mogen met kaas,
komkommer, tomaat, paprika, augurk, ham, etc. de boterham beleggen en figuren maken
(huisje, trein etc.) : (J~ .

IJ

Terug fietsen richting Veldhoven, maar we fietsen iets verder door naar de bossen bij
Koningshof. In de bossen gaan we een aantal spelletjes spelen zoals, dierenstratego, kip
ik heb je en nieuw bosspel (zie bosspelen map)j c2.Ji..-.

Terug naar de blokhut, eten en corvee.

Frietzakspel

foto zoektocht in het dorp. J'e-ft\~v<-~~ ~
Dagboekkamer

kampvuur en naar bed.(de oudste kinderen mogen nog op blijven en lekker wat drinken
en eten bij het kampvuur)

's avonds jozé en jeffrey dagboek aan elkaar maken en cadeau overvliegers

Benodigdheden

Groente en fruit om boterham mee te versieren (zie knutselkids van Jozé)
bal
dierenstratego
benodigdheden voor boss pel
fotozoektocht door het dorp
Fotolijsten voor kampherinnering voor de oudste

21



Boodschappenlijst donderdag
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Vrijdag 4 september

8:00 uur Opstaan, ontbijten en corvee.

10:00 uur spullen opruimen en bagage inpakken

11:00 uur Ontgroening en afgroening voorbereiden.
Jeffrey en Sarah gaan met de oudste kinderen naar de winkel om de laatste
boodschappen voor het kamp te halen. Zij mogen de spullen voor de barbecue gaan
halen. ,AL-L(LJ....J

13:00 uur lunchen en corvee

14:00 uur De barbecue klaar maken, vlees opschalen, groente snijden, tafeldekken etc.

15:30 uur Ontvangst van de ouders en broertjes en zusjes.

16:30 uur Start barbecue, praatie over het kamp, foto's en dagboekkamer kijken, officieel afscheid
van de oudste

19:00 uur De kinderen gaan naar huis. En de leiding mag alles gaan opruimen en dan lekker
relaxen bij het kampvuur met een pilsje

Benodigdheden

Groene zeep
eieren
verf en kwasten
zeil
touw
etc. benodigdheden ontgroening
barbecue
laptop
beamer
verleng kabels
diascherm
afscheidcadeaus voor de oudste

Zaterdag 5 september

Opstaan, ontbijten, opruimen en poetsen en voor 12:00 uur a 13:00 uur uit de blokhut

Slecht weer programma's

1. Film kijken
2. Casino avond
3. lego/domino
4. Verven
5. kwartet in het donker
6. kouske trap

23



Boodschappenlijst vrijdag
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
r--•.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Kosten voor het eten voor 20 personen
(13 kinderen en 7 volwassenen)

tussendoortjes
ranja € 0,75 p.fl.
snoep € 1,40 p. z.
chocolademelk € 0,69 p.p.
peperkoek € 0,39
fruit € 2,50 p. 20p.
nootjes € 1,60 p.z.
Zak chips € 0,75 p.z.
Fris € 0,60 p.fl.
Bier € 8,00 p. kr.
Brinky € 0,99 p. 10 st.
Uitdeelzak chipsê 3,19 p. 24 st.
Kinderbox ijs € 1,99 p. 9 st.

Ontbijt
Brood € 0,95 p.st.
brood 24 sneeën)
boter € 0,45
pasta € 1,09
hagelslag € 1,29
jam € 0,89
kaas € 4,- p. kl
ham € 0,76
boterhamworst € 0,45
thee € 0,40
koffie € 2,00
melk € 0,35
suiker € 0,85 1 kilo

Lunch
Brood € 0,95
brood 24 sneeën)
kaas € 4,00
ham € 0,76
boterhamworst € 0,45

(1 fles voor 50 bekers)

(1 pak voor 5 personen)
(1 peperkoek voor 20 personen)
(appels en bananen)
(1 zak per avond)
(1 zak per avond)

('S morgens gemiddeld 2 sneeën per persoon, 1

(ongeveer 3 a 4 pakjes voor 1 week)
(ongeveer 2 voor 1 week)
(ongeveer 2 pakken voor 1 week)
(ongveer 2 potten voor 1 week)
(1 kilo voor 4 maaltijden)
(1 pakje per maaltijd)
(1 pakje per maaltijd)
(1 doos voor de hele week)
(2 pakken voor de hele week)
(1 pak voor 5 personen)
(1 pak voor de hele week)

('S middags gemiddeld 4 sneeën per persoon, 1

(1 kilo voor 4 maaltijden)
(1 pakje per maaltijd)
(1 pakje per maaltijd)

avondeten
soep € 0,95 p. bI. (1 blik voor 5 personen)
aardappels € 2,50 p. 20 p. (2 aardappels per peroon) (2,5 kilo voor 9 pers)
groente € 1,00 p.bI. (1 blik voor 5 personen) (verse groente € 6,00 voor 20 p.)

vlees € 7,55 gem.p.m.
(minute steak € 3,50 p. 6 st.! kipfilet € 3,55 P 6 p.l gehakt €1 ,99 per 500 gr. I worst € 1,69 P 5 st.)
bakboter € 0,39 1 pakje
toet € 0,95 p.p (1 pak voor 5 personen)

barbecue
frikadel € 1,79 p. 20 st.
hamburger € 1,59 p. 12 st.
speklap € 2,39 p. 4 st.
mayo € 0,99 p. fl.
curry € 2,19 p.fl.
huzarensalade € 9,00
Salade € 4,50
stokbrood € 0,79 (1 brood voor 5 personen)
kruidenboter € 1,60
cocktailsaus € 2,00 p.fl.



Pannekoeken
bloem
eieren
melk
stroop
poedersuiker
bakboter

€0,40
e o.to e.e.
€0,35
€ 1,24
€ 0,65
€ 0,39

frietjes bakken
frikadellen € 1,79
kroket € 1,49
Knakworst € 0,79 p.blik
frietjes € 3,40
appelmoes € 0,49p.pot

Diversen
wc papier
Vuilniszakken
afwasmiddel
Poetsmiddel
wc eend

€ 2,99 p. 10 rollen
€ 1,29
€ 0,75
€ 1,19
€ 0,59

Totaal per week

(1 pak voor de hele groep)
(15 stuks voor de groep)
(3 pakken voor de hele groep
1 fles
1 fles
1 pakje

(per 20 stuks)
(per 8 stuks)

(5 kilo voor 20 personen)
(2 potten)

6 x ontbijt = € 8,50 x 6 = € 51,00
6 x lunch = € 9,50 x 6 = € 57,00
7 x avondeten € 171,- tot € 200,-
(friet € 11,48, Pannekoek € 5,50, BBQ € 65,-, Gewoon € 25,- , Gewoon €25,-, Macaroni € 20,-, Nasi € 20,-)
snoep per weekê 5,60
ranja per week € 5,25
kampvuur € 5,10
tussendoortjes € 14,19
Bier en chips € 35,80
Diversen € 17,50
Extra geld € 75,-
GPS-tocht € 15,-
zwemmen € 53,-
Huur blokhut € 560,-

Totaal € 1119,44

Kampgeld 10 x € 90,· = € 900,·
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