
Wanneer: 7 juli 11:00 t/m 8 juli 15:00 

Waar: Oranjekanaal Noordzijde 10, 7853 TA Wezuperbrug 

Wie: Alle jeugdleden van kangoeroes tot en met A-junioren 

Kosten:   € 17,50  

Begeleiders van de activiteiten commissie: 

Patrick Posthuma: 06-83986717 

Diede Gras:    06-41688064  

Margot Dol:     06-21463908 

Mirjan Bischop: 06-38591659 
Simon Guichelaar: 06-13555646

Kitty Bloeming:      06-50411549 

Yvonne Blaauw:     06-50481785

Korfbalkamp 2018



Programma: 

Zaterdag 7 juli: 

11:00  Start korfbalkamp 

11:15 tot 13:00 Tenten opbouwen 11:15 tot 13:00 

13:00 tot 14:00 Middageten 

14:00 tot 17:00 Activiteit kanoen/boogschieten

18:00 tot 19:00 Avondeten 

Activiteit 

E’s, F’s en Kangoeroes: 

19:00 tot 22:00  

22:00 Ophalen (niet slapers) 

A’s, B’s, C’s en D’s: 

19:00 tot 23:00 Vrije/geplande activiteiten 

23:00 tot 00:30 Activiteit 

00:30  Bedtijd 

Zondag 16 juli: 

08:30 tot 09:00 Opstaan 

09:00 tot 10:00 Ontbijt (brood) 

11:00 tot 13:00 Activiteit
13:00 tot 14:00 Middageten 

14:00 tot 15:00 Ophalen 

15:00   Einde kamp 



Kampeerreglement Kuierpadtien/EKC 2000 
Wij wensen al onze jeugdleden een prettig verblijf op Camping Kuierpadtien. We hopen in 
goede harmonie, met respect voor mens, dier en natuur, een aangename tijd met elkaar 
door te brengen. Om dit alles in goede banen te leiden vindt u hieronder de kampeerregels 
die vooriedereen gelden: 

Aanmelden en vertrek 

• Bij aankomst graag melden bij de kampleiding, zodat wij u kunnen
inschrijven, informatie kunnengeven en uw kampeerplaats kunnen aanwijzen. 

• U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats. (en dus niet op het park zelf)

Afval en hygiëne 

• Houdt de omgeving van uw eigen kampeerplaats schoon.

• Afval zoveel mogelijk scheiden. Huisvuil in een gesloten
vuilniszak in de grijze container. Papier/karton in de blauwe papiercontainer. Glas in
de glascontainer.

Rust en orde 

• Camping Kuierpadtien is een familiecamping. Voor de rust van uw en andere
kinderen wordt daarom gevraagd om vanaf 23:00 uur rustig te zijn.

• Radio/televisie/ipads graag alleen gebruiken met een dusdanig geluidsvolume
dat het niemand stoort en buiten het eigen verblijf niet hoorbaar is.

• Dronkenschap, agressie, ruzie, vandalisme en crimineel gedrag en roken
is niet toegestaan.

 Sanitaire voorzieningen 

• Van iedereen wordt verwacht het sanitair gebouw bij gebruik zo schoon mogelijk
te houden.

• Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

• Het is verboden kinderen in en om het sanitair gebouw te laten spelen.

• Jonge kinderen mogen uitsluitend onder toezicht gebruik maken van douche
of toilet.

• Het is niet toegestaan te roken in en om het sanitair gebouw.

Veiligheid 

• Het betreden van de speeltuin is op eigen risico. Kinderen onder de 5 jaar
mogen hiervan alleen gebruikmaken onder toezicht van een volwassene.

• Het bos om de camping heen is opengesteld en mag alleen betreden worden op
goedkeuring van de kampleiding. Denk aan de natuur, laat geen afval achter in het
bos en blijf op de hiervoor bedoelde paden. Betreden van het bos is op eigen risico.



Meeneemlijst: 
Deze lijst kan je gebruiken voor het inpakken van je spullen voor het korfbalkamp 2017. 

Kleding: 
- Zwemkleding

- Pyjama

- Ondergoed

- Sokken

- Lange broek(en)

- Korte broek(en)

- T-shirts

- Trui

- Jas

- Sportschoenen

- Andere schoenen

- Slippers

Beddengoed: 
- Luchtbed/matje

- Kussen + Kussensloop

- Slaapzak

Overig: 
- Theedoek

- Handdoeken

- Zaklamp

- Broodbeleg voor het ontbijt en middageten

- Bord/bestek/beker

- Toiletartikelen (tandenborstel, tandpasta, shampoo, wc-papier… etc.)

- Tas voor vuile was

- Campingstoel

- Programmaboekje (zelf uitprinten)

- Tent






