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We gaan dit jaar voor de vijfde keer naar het kamp in Liessel. 
Liessel is een kern en voormalige grondheerlijkheid in de gemeen-
te Deurne, in de provincie Noord-Brabant. Het officieuze motto 
van het dorp is we hebben je gezien, te lezen op een bordje onder 
het plaatsnaambord. De leus verwijst naar een (zogenaamde) ei-
genschap waarom de Liesselnaren in de regio bekendstaan: vanuit 
huis alles op straat in de gaten houden, desnoods door de gordi-
jnen opzij te schuiven.

Het kampadres is (voor wie een kaartje wil sturen):
Blokhut Jong Nederland Liessel
Hazeldonkseweg 1B
5757 SL
Liessel

Kampspullen inleveren op vrijdag 24 juli tussen 
18.00 en 19.00 uur bij ‘t Dorpsplein.

Pak alles s.v.p. goed in en gebruik zo MIN mogelijk 
vuilniszakken. Zet OVERAL duidelijk je NAAM & 
GROEPSNUMMER op. De GROEPSSPULLEN los meene-
men en bij ‘t Dorpsplein in de groepskratten doen.

LET OP! BELANGRIJK! LET OP! BELANGRIJK!



01.   We wensen iedereen een bijzonder fijn kamp.
02. Luister goed naar leid(st)ers en staf.Niemand mag zonder
       toestemming van de leiding het kamp verlaten.
03.    Verzorg jezelf goed. Was en douche je op tijd volgens het 
       doucheschema.
04.    Houd je slaapplaats, de gebouwen en de omgeving netjes. 
       Afval in de afvalbakken doen!
05.    Zo mogelijk eten we met z’n allen tegelijk. 
      Dus ook beginnen we tegelijk met koken.
06.  Was na het eten vlot en goed af en maak de eetruimte 
       weer piekfijn in orde.
07.    Eet verstandig en snoep verstandig! 
         Eet meer fruit en minder chips of snoep.
08.    Mocht je fiets kapot zijn, meld dat dan meteen aan je 
       leid(st)er of de staf. Onkosten aan je fiets moet je zelf betalen.
09.    Gebruik het spelmateriaal waarvoor het gebruikt moet worden 
       en berg het na gebruik steeds weer op. Als er iets kapot is, meld dat dan 
 even aan de staf.
10.   Denk aan de nachtrust van jezelf en van de anderen: 
        op tijd stil zijn en voldoende slapen.
11.   Gedraag je overal netjes en beleefd. Wees voorzichtig in het verkeer en volg 
 aanwijzingen van de leiding steeds nauwkeurig op.
12.   Boodschappen doen in het dorp mag je NOOIT zonder 
        toestemming van je leid(st)er.
13.    Wij adviseren om niet meer dan € 15,- zakgeld mee te 
 nemen. Voor een week is dat ruim voldoende. Je zakgeld kun je in bewaring 
 geven bij de staf, graag in 1 of 2 euro muntstukken inleveren zodat ze altijd 
 gepast terug kunnen geven. Elke dag kun je wat van je tegoed afhalen.
14.   Het is verboden om radio’s, cd-spelers of mp3-spelers mee te nemen. Een cd 
 met je favoriete muziek mag wél (naam erop zetten), maar geef dat in bewaring  
 bij de staf. Het kan gedraaid worden op de grote centrale radio.
15. Als je dringend naar huis moet bellen vanaf het kamp, dan kan dat alleen via 
 staf of leid(st)er. Elders mag je vrij bellen (telefooncel (als je er nog een kan 
 vinden)).
16. Vuur is ten strengste verboden, neem dus geen aanstekers of lucifers mee.

ALS IEDEREEN ZICH AAN DEZE REGELS HOUDT, WORDT HET VAST EEN HEEL GEZELLIGE, 
FIJNE KAMPWEEK !!

De staf en leiding.

SPELREGELS



STAF EN LEIDING

Rob Kolsters (17)
Loes Claassen (6)
Jasper van Gestel (6)
Koen Deenen (7)

Tein Klijn-Hoffmijert (5)
Jantien de Beus (3)
Luuk van Gestel (3)
Merel Kerstens (3)
Maartje van Ham (2)
Roos Deenen (2)
Bram van Dommelen (2)
Job Kerstens (2)



GROEP 1 - ROOS
Tessa der Kinderen
Bianca Louwers
Pleun van den Bosch
Noor Hems

GROEP 2 - JANTIEN & MEREL
Geertje van Beers
Isa van Roij
Jolanda Louwers
Daantje van den Bosch

GROEP 3 - MAARTJE
Lisa Hoppenbrouwers
Lina Deenen
Lizan Willems

MEISJESGROEPEN



JONGENSGROEPEN
GROEP 4 - TIJN & JOB
Tjeu de Bie
Gus van Heerebeek
Juul Verhaagen
Daan Rombouts
Stan van den Heuvel
Job van Ham
Kiske Kemps

GROEP 5 - LUUK & BRAM
Jasper van Gool
Kay Pijnenburg
Gijs de Bie
Sem Pasmans
Jurre van den Biggelaar



HET PROGRAMMA

VAN DEZE WEEK



OCHTEND
Vandaag is het vertrek naar het mooie Liessel. 
We vertrekken om TIEN uur ‘s ochtends vanaf gemeenschapshuis 
‘t Dorpsplein. 

Iedereen zorgt ervoor dat zijn/haar fiets picobello in orde is, want het is 
een flinke tocht. Neem ook je regenkleding mee en een rugzak of stevige 
tas met daarin je boterhammen voor tijdens de rust. Géén flessen drinken 
op de fiets meenemen, want daar zorgt de staf voor. Als het heel erg 
warm is, zorgt een sombrero of een aap met een waaier voor wat 
bescherming tegen de brandende zon.

MIDDAG
Als we in Liessel zijn aangekomen beginnen we met het inrichten 
van het kamp. We zetten eerst onze fiets op de daarvoor aangewezen 
plaats, dan zoeken we rustig onze koffers bij elkaar en daarna gaan 
we de slaapplaatsen inrichten. Luister goed naar wat de leiding zegt!

Later die dag gaan we in een grote groep de omgeving verkennen onder 
de bezielende leiding van de bezielde leiding.

Net voor het eten hijsen we de Oostelbeerse kampvlag; daarmee is het 
kamp geopend. Hierna zal de staf de belangrijkste regels en afspraken 
voor de komende week nog eens doornemen, dus...opgelet!

De koks gaan aan de slag voor de eerste warme hap. 
Zal het smaken?

AVOND
Als iedereen lekker is uitgebuikt beginnen we het aller-aller-aller-
allereerste avondspel van deze week.

Na winst of verlies is het toch gewoon weer douchen of wassen in de 
wasbak, nog even kletsen en dan.....naar bed.

ZATERDAG



OCHTEND 
Na de fietstocht van gisteren is het lekker om eens uit te slapen. 
Toch maken we het niet te laat, om acht uur mag er begonnen worden 
met het ontbijt. Zoek je leider of leidster en vraag om tosties! 
Voor tips bel je naar Stijn (0629567430)!

MIDDAG 
Iedereen aan het lupa gedacht? Vandaag staat de alom-bekende 
fotozoektocht in en rond Liessel op het programma.
  
Na deze traditionele kampbezigheid, waarbij kennis en 
uithoudingsvermogen getest worden, komt iedereen weer aan op 
de kamplocatie. De koks treden aan voor het koken en na het 
eten moet er natuurlijk weer afgewassen en opgeruimd worden.

AVOND
Na het eten beginnen we met het avondspel. Wat het zal worden, 
hoor je tijdig van de leiding. Het hangt allemaal een beetje van 
het weer af en zo.

De beloning is een welverdiende douche! Huzzah!

Na het wassen en tanden poetsen mag er nog even nagepraat worden en dan 
gaan de lichten uit.

Als je durft mag je overlopen.

Je wordt wel gepakt door de leiding trouwens.

Zeuren dat je nog niet moe bent.

Uitgeput in slaap vallen.

ZONDAG



OCHTEND
Uitslapen is voor watjes! Na een fijne motivatie van leiders en leidsters 
is iedereen weer uit de veren en beginnen de koks alweer met het ontbijt. 
Eieren of tosties?

Gewoonweg overheerlijk!

De koks hebben weer goed hun best gedaan en dat is maar goed ook, 
want vandaag staat de fietstocht op het programma. 

De eerste groep vertrekt vanaf het kamp en na drie kwartier is 
iedereen op weg naar een plek, met een meer, en bomen, en zo... 
Leuk. Pittoresk. 

MIDDAG
Hé hé, dat was een flinke tocht, maar toch wel een hele leuke. 
Misschien bij goed weer dat we nog even een frisse duik gaan nemen.

Na het middagprogramma mogen de koks beginnen aan de 
voorbereiding van het avondeten. Dat wordt weer smullen!

Het resultaat is de gebruikelijke afwas. Glazen, mokken, borden, 
bestek en daarna de pannen, in die volgorde graag. 
Jasper houdt er niet van als zijn glas aardappelresten heeft. 

AVOND
Hierna gaan we naar de bossen voor het kapersspel.

Jongens, jongens, wat was dat een keigave avond. Doar worde muug van.. 
Het doucheschema bewijst andermaal zijn nut, want we zijn weer schoon.

Iedereen slaapt al een tijdje... En voor diegene die moeite hebben met 
slapen is er altijd de toegewijde ondersteuning van leiders en leidsters. 

MAANDAG



OCHTEND
De goedgemutste koks hebben de ochtendthee klaar om de 
boterhammen met pindakaas en hagelslag weg te spoelen. Het ziet 
er geweldig uit. Die boterham met pindakaas en hagelslag dan hé...

En jawel, ook op dinsdag hebben we een spel! En dat rijmt ook nog eens... 
Na het ontbijt krijg je uitleg en kan de competitie beginnen! Succes!

Na het ochtendspel is het weer tijd voor thee en een boterhammetje.

MIDDAG
Iedereen begint met de voorbereidingen voor de playbackshow 
voor vanavond. いっき!

Na de voorbereidingen mag er weer gekookt worden, want we 
beginnen al weer aardig veel honger te krijgen. Zijn het al de zenuwen?

AVOND
Heeft iedereen zijn eten op? Dan kunnen we beginnen met de grandioze 
playbackshow. Een spectaculair spektakel van buitenspectaculaire 
proporties. Wat zijn de prijzen, Gaston?   

Na een avond vol lachen en tranen, vreugdes en despressies zijn de 
winnaars en verliezers bekend, dus iedereen kan weer in de douche 
en daarna...

Juist, slapen !!

DINSDAG



OCHTEND
Wat is dat? Horen we nu al de frisse en montere leidinggevenden 
aankomen om ons uit bed te karate’en? Was ik gisteren maar 
eerder gaan slapen en niet urenlang de leiding te entertainen met 
mijn eindeloze maar zinloze overgeloop! 

Na een verfrissing gaan we ontbijten. Iedereen aan het lupa gedacht? 
We gaan vandaag, bij goed weer, met z’n allen naar een recreatiepark 
om te zwemmen en gesopt te worden door leiders en leidsters die 
gisteren door jullie toedoen iets te weinig geslapen hebben.

MIDDAG
Kijk voor we gaan je fiets nog even na! Maar ga er wel op zitten... 
En vergeet je zwemspullen niet! En je goede zin... En je leider of leidster...

Na een bijzonder fijne dag in en aan het water zijn alle groepen weer 
terug op het kamp. De koks treden aan voor het gevecht met potten 
en pannen en na het eten moet er natuurlijk weer afgewassen worden. 
Alles goed opruimen, anders krijg je nodeloze strafpunten...

AVOND
Aanvang van het avondspel. Wat het zal worden, hoor je tijdig van 
de leiding. Het hangt allemaal een beetje van het weer en zo af.

Halvebak douchen is genoeg, je bent vandaag al nat genoeg geweest... 
Ik bedoel, goed douchen!

Er kan nog even nagepraat worden en dan gaan de lichten uit. 
Omdat de leiders en leidsters me zo goed bezig gehouden hebben, 
slaap ik zo...

WOENSDAG



OCHTEND
Bij het krieken van de dag vliegen de eerste eitjes 
alweer in de pan. Iedereen gaat aan tafel om een stevige voedingsbodem 
te leggen voor de wandeltocht.

De afwasploeg legt de laatste hand aan de afwas en controleert nog 
even of alles netjes is. Lunchpakketjes in een tas bij elkaar en inleveren 
bij de staf. 

MIDDAG
De eerste groep vertrekt voor de leuke en uitdagende crytotocht 
door Deurne en omgeving (tuinpaden). Wat is het hier mooi.....!

Eindelijk, eventjes rust. Wat zal het eten lekker smaken.

Iedereen is weer op het kamp. Antwoorden inleveren, niet vergeten. 
We hebben nu even vrije tijd voor een spelletje, (na)kaarten, en zo..

Koks, aantreden! Na de cryptotocht en een uurtje lanterfanten is het 
tijd voor een goed, zelfgemaakt diner.

AVOND
Na het eten tijd voor een wederom grandioos 
avondspel, verzonnen door de leiders en leidsters.

Kijk even op het doucheschema hoe laat je aan de beurt bent.

De eersten slapen en bij de rest duurt het ook niet lang meer. 
De leiding vergadert nog even na.

DONDERDAG



OCHTEND
Eruit...eruit...eruit en genieten van de laatste dag (alweer) in het 
awesome-e Liessel, yo.

De tent is inmiddels volgelopen met kinderen die hun buik vol 
proberen te krijgen. Goed eten, want er is genoeg. En vergeet 
niet om een lunchpakketje te maken.

MIDDAG
Alle groepen mogen de tijd tussen nu en 16.00 uur vrij besteden. 
Je hoeft geen toneelstukje in te studeren. Tenzij je dit echt wil 
met je groepje…

Waar kun je zoal naar toe gaan?
*  Zwemmen.
*  Laatste zakcentjes opmaken in Someren (niet 
   verplicht en ver fietsen).
*  Of vraag de staf naar nieuwe ideeën.

Iedereen wordt weer terug verwacht op het kamp. Het laatste diner 
komt voor een groot deel uit de friettent van Liessel.

AVOND
Het grote kampsluitingsfeest. De laatste punten kunnen verdiend worden.

Einde van het sluitingsfeest. We moeten vandaag vroeg naar bed, 
want morgen gaan we weer naar huis.

Wassen en... slapen!

VRIJDAG



OCHTEND
Vandaag moeten we echt vroeg uit de veren! We gaan ons opmaken 
voor de fietstocht terug naar Oostelbeers, en dat is ook weer zo’n 
50-ish kilometer.

Opstaan, wassen, aankleden. We eten snel een paar boterhammen 
uit de hand en drinken nog snel een beker thee of melk. 
Daarna lunchpakketje klaarmaken. Dan gaan we snel beginnen 
met het inpakken van de koffers en tassen. Neem je eigen 
spullen (bord, bestek, mok) daarna mee om in je koffer te doen.

Kijk je fiets nog even na. Mankementen direct melden bij je leid(st)er 
of de staf! Regenkleding en pukkel met boterhammen achterop.

Ook niet vergeten om mee te helpen aan het GROTE KUISPLAN, dat 
de staf op vrijdag in elkaar heeft gezet en ergens heeft opgehangen.

De ouders van de jongste kinderen zijn er om hun vermoeide kroost 
op te halen.

We hopen klaar te zijn voor vertrek. De vrachtwagen is weer 
geladen en al naar de Beerzen vertrokken (aankomst daar 
ongeveer 12.30 uur, zodat de ouders de koffers dan al 
bij het gemeenschapshuis kunnen ophalen).

De laatste groepen vertrekken uit Liessel.

We hopen allemaal weer in Oostelbeers terug te zijn.

ZATERDAG


