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Jeugdkamp 2019 
De HHC Wereldspelen 

Lieve volleyballers,  

Op vrijdag 17 mei is het weer zover… 

Dan gaan we weer met z’n allen op kamp! Ook dit jaar hebben 

wij weer enorm ons best gedaan om een superleuk 

programma voor jullie in elkaar te zetten.  

In dit boekje wordt het een en ander uitgelegd over het 

kampweekend. Mochten jij of je ouders toch nog vragen 

hebben, bel dan even naar: 

Bart Schroën 06 11503732 

Lieke Heijnen 06 83254058 

Tenslotte wensen wij je een sportief, gezellig en onvergetelijk 

kamp toe!! 

 

De Kampcommissie 
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Nieuwe kamplocatie 
Zoals deze grote blauwe letters hierboven al zeggen, hebben 

wij ervoor gekozen om op zoek te gaan naar een nieuwe 

kamplocatie. En dat is gelukt! 

Bij deze introduceren wij jullie onze nieuwe verbeterde 

kamplocatie: 

De Kalei in Dilsen-Stokkem! 

 

Centrale buitenplein van De Kalei. 
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Deze nieuwe kamplocatie zorgt voor veel meer luxe ten 

opzichte van de vorige locatie. Iedereen, maar dan ook echt 

iederéén, is voorzien van een eigen bed! Er zijn dus geen 

luchtbedden en dat soort dingen meer nodig voor de oudere 

jeugd en leiding die meegaat. 

Het aantal slaapruimten is sterk verhoogd ten opzichte van 

afgelopen jaar, hierdoor hebben we niet 1 grote slaapzaal. 

Ook grenst het kamp aan een groot bos zodat we er veel 

leuke spelletjes kunnen doen. Dit bos is tevens processierups 

vrij. 

Ook hebben we een groot grasveld waar we natuurlijk veel 

volleybalvelden op kunnen zetten, het is tenslotte een 

volleybalkamp 😉 

Voor avondspellen hebben we nu ook een leuke feestzaal tot 

onze beschikking. Hier komen zelfs discolichten en een groot 

podium met beamer aan te pas! Dit geeft de leiding natuurlijk 

veel meer mogelijkheden om leuke spelletjes met jullie te 

gaan doen dus hou je vast… 

Om een indruk te krijgen van het nieuwe kampterrein staat op 

de volgende pagina een plattegrond van De Kalei 

weergegeven. Naar onze mening mogen we echt boffen met 

deze nieuwe locatie!  
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Plattegrond van de Kalei met daarin ongeveer 108 bedden 
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Kampregels 
Bij aankomst op de kamplocatie worden de kampregels, zoals 

die zijn voorgeschreven door de beheerder, doorgenomen. 

Het gaat hierbij over gewone zaken zoals;  

- Het schoonhouden van de accommodatie; 

- Het niet onbeheerd achterlaten van waardevolle 

spullen in de lokalen;  

- Het gedrag aan tafel;  

- Het gedrag in het dagverblijf en de slaapruimten; 

- Alcoholbeleid 

- Corvee werkzaamheden 

- Enzovoorts… 

Omdat we op een nieuwe locatie zitten wordt er van jullie 

verwacht de voorgeschreven regels correct te hanteren, we 

willen hier graag komende jaren terugkomen! 
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Algemene opmerkingen 
De organisatie van het kamp ligt bij de kampcommissie.  

Leiding over de maaltijden en het corvee berust alle dagen bij 

de kampcommissie.  

Van de ouders wordt verwacht zo min mogelijk op het 

kampterrein aanwezig te zijn, dit in verband met mogelijke 

drukte wanneer kinderen op de kamplocatie worden afgezet. 

Iedereen neemt deel aan het totale programma. 

Bij problemen of onduidelijkheden beslist de 

kampcommissie! 

Indien één van de deelnemers zich tijdens het kamp niet 

gedraagt zoals wij dat als kampleiding gebruikelijk vinden, 

wordt de betreffende persoon na drie waarschuwingen naar 

huis gebracht.  

 

Het is verboden om alcoholhoudende dranken én energy 

blikjes mee te nemen of te drinken. Als de kampleiding hier 

iemand op betrapt, wordt de betreffende persoon DIRECT 

naar huis gestuurd. Hierbij worden geen waarschuwingen 

gegeven.  

Er zijn bedtijden ingesteld, hier dien je je aan te houden. 

Eerder slapen mag natuurlijk altijd. 
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Verzekering 
Speciaal voor de ouders/verzorgers van de deelnemers. 

Iedereen die deelneemt aan het kamp van volleybalvereniging 

Hornerhof/HHC is verzekerd via een collectieve 

groepsreisverzekering. Wij vinden het desondanks toch 

belangrijk dat iedereen ook een eigen WA-verzekering heeft.  

Krijgen we geen bericht dan nemen wij aan dat iedereen zelf 

ook een WA-verzekering heeft. 

Tevens verzoeken wij DRINGEND iedereen die aan het kamp 

deelneemt een briefje bij zich te hebben met daarop de 

gegevens over hun ziektekostenverzekering, zoals naam van 

het ziekenfonds en het polisnummer. Tevens de naam en het 

adres van de huisarts en tandarts vermelden. De kinderen 

kunnen dit zelf bewaren, of bij aankomst aan één van de 

mensen van de leiding geven.  

Verder verzoeken wij iedereen om het adres en 

telefoonnummer waarop de ouders/verzorgers gedurende 

het desbetreffende weekend bereikbaar zijn, op een briefje te 

schrijven.  
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Voeding 
Het eten wordt door de kampleiding zoveel mogelijk vanuit 

Horn meegenomen.  

Op zondag is het kamp vanaf 14.30 uur weer afgelopen (op 

het kampterrein zelf), zodat het avondeten voor die dag weer 

thuis gegeten kan worden.  

 

 

 

 

  

 

Belangrijk! 

Wanneer je elke dag medicijnen gebruikt of een bepaald dieet 

volgt, dan willen wij dit graag zo snel mogelijk weten door 

middel van een door je ouders/verzorgers geschreven 

briefje!! 

Je kunt dit briefje afgeven of digitaal bij: 

Jacqueline Peeters Burg. Huybenstraat 23 in Horn 

   3jenl@kpnmail.nl  

mailto:3jenl@kpnmail.nl
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Programma 
Dit jaar gaan we het eventjes iets anders doen, er vindt 
namelijk geen fietstocht meer plaats naar de kamplocatie. 
Dit komt omdat de nieuwe kamplocatie wat verder weg ligt 
dan voorheen. 
Omdat wij het jullie liever niet aandoen om zover te fietsen 
wordt er van jullie verwacht dat jullie met de auto worden 
afgezet op de kamplocatie. 
 
Op vrijdag 17 mei zijn jullie allemaal welkom op onze nieuwe 
kamplocatie vanaf 19:00 uur (gelieve niet eerder). Op 
zondag is het kamp vanaf 14.30 uur weer afgelopen (op het 
kampterrein zelf). 
 
Adres kamplocatie: 
Lieve Moenssenslaan 1 
3650 Dilsen-Stokkem 
België 
 

Wij verwachten op vrijdagavond overigens dat jullie thuis al 

avondeten gehad hebben.  

Op zaterdagavond wordt er weer een leuk avondprogramma 

georganiseerd, maar mocht je zelf een optreden willen 

verzorgen dan kan dit ook. Op het kamp kun je dit dan 

doorgeven bij iemand van de kampleiding. Denk dan ook aan 

je eigen muziek! 

De exacte invulling van het programma houden wij natuurlijk 

lekker even geheim, maar we willen jullie in ieder geval 

vragen om een wit blanco shirt mee te nemen! 
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Bagage 
Wat neem je mee? (Geadviseerd)  

*= verplicht 

- Veiligheidshesje* 

- Een eigen drinkfles/bidon voor drinken in te doen* 

- Hoeslaken*, slaapzak* met een kussen en slaapkledij; 

- Toiletartikelen zoals handdoek, washandje, 

tandenborstel met tandpasta, zeep, gel, haarborstel; 

- Eigen zonnebrandcrème voor het warme weer* 

- Een eigen muggenstift* 

- Zakdoeken; 

- Keukendoek* 

- Kleding voor verschillende weersomstandigheden; 

- Reserve ondergoed en sokken; 

- Regenkleding en laarzen; 

- Zaklamp; 

- Sportkleding* 

- Plastic draagtas voor vuile was; 

- Badslippers en zwemkleding; 

- Oude kleren* 

- Je favoriete muziek! (Op CD, USB, MP3 met naam 

erop); 

- Regenpak* 

- Wit blanco shirt* 

- Schmink 

- Leuke attributen die bij het thema passen 
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Neem sowieso niet de allerbeste kleren mee en probeer 

zoveel mogelijk in één tas of koffer te doen. Denk eraan dat je 

je tas, kussen en hoeslaken kenmerkt met je naam of 

initialen! 

Als laatste natuurlijk een goed humeur en goed weer 

meebrengen! 
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Welke teams moeten een 
luchtbed meenemen? 
Even voor de duidelijkheid: Helemaal niemand!  

 

Zoals eerder gezegd is door onze nieuwe kamplocatie 

iedereen voorzien van een eigen bed. Heerlijk hè!  
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Even voorstellen… 
Dit jaar zal er nieuwe leiding mee gaan op kamp. Om jullie 

alvast kennis te laten maken met deze nieuwe leiding, zullen 

zij zich hier even voorstellen! 

Hoi, ik ben Juliënne (Juul). Ik ben 17 jaar en ga dit jaar voor de 

eerste keer mee als leiding. Ik zit 

op 5 vwo. Mijn hobby’s zijn 

natuurlijk volleyen en leuke 

dingen doen met mijn 

vriendinnen. Ik volley in dames 2 

en geef op dinsdag training aan 

niveau 6 van de cmv en heb heel 

veel zin in kamp! 

Heeey, ik ben Maartje. Ik ga dit 

jaar als leiding mee op kamp. Ik 

ben 17 jaar en ik volleybal bij 

dames 2. Ik geef op dinsdag 

training aan cmv niveau 4. Ik zit 

op vwo 5 en ik vind het leuk om 

in mijn vrije tijd met vriendinnen 

wat te doen of om te shoppen. 

Ik hoop dat jullie er allemaal net zoveel zin in hebben als ik!  
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Hoi allemaal! 

Mijn naam is Lotte van den Bercken, ik ben 17 

jaar oud en doe de opleiding pedagogisch 

medewerker in Roermond. 

Dit jaar ga ik voor het eerst als leiding mee op 

jeugdkamp. Ik volleybal zelf al sinds ik 5 jaar 

oud ben en speel op dit moment in dames 5.  

Afgelopen jaren ben ik zelf met heel veel 

plezier meegeweest op jeugdkamp en daarom 

vind ik het zo leuk om mee te gaan als leiding. 

We gaan er dit jaar weer een super gezellig 

kamp van maken met z'n  

alle! 

Tot dan! 🙋♀️ 

 

Hoi iedereen!  

Mijn naam is Nynke Geraets, ik ben 17 jaar 

oud. 

Dit jaar ga ik voor het eerst als leiding mee 

op kamp. Ik zit in dames 5 en volleybal zelf al 

sinds mijn 5e/6e. Ik ben de afgelopen jaren 

met veel plezier mee geweest op kamp. 

Hopelijk gaan we er een top weekend van 

maken. Dan zie ik jullie allemaal in België! 

   

  



16 
 

Hoi!  

Mijn naam is Maud en ik zit in dames 

2. Ik ben 16 jaar oud en hou van 

zingen, acteren en natuurlijk van 

volleybal en ik vind het heel leuk om 

dit jaar als leiding mee te gaan op 

kamp! Hallo iedereen!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Joost van den Eijnden en 
ik ben 32 jaar oud. 
 
Dit jaar is voor mij de 1e keer dat ik 
meega als leiding op kamp. Momenteel 
speel ik bij heren 4 en volleybal ik al 
vanaf mijn 6e dus al ruim 26 jaar. 
Ben werkzaam bij Hansen Dranken te 
Linne in het magazijn als orderpicker. 
 
Ik ben diverse keren mee geweest op 
kamp als Nachtwacht en als “spook” bij 
spokentocht 
Hoop dat we er een gezellig en leuk 
weekend van kunnen maken!!!!!  
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Hallo ik ben Luc, 

Ik ben die lange kerel die in Heren 3 

speelt ook heb ik nog andere hobby's ik 

ga graag naar de sportschool en een 

computerspelletje hier en daar kan ook 

geen kwaad. Ik zie jullie allemaal op 

kamp!  

  

 

 

 

 

Ik ben Alec (16 jaar) en ik woon in Horn.  

Ik zit in het o zo gezellige 

kampioensteam van heren 3. Naast 

volleybal speel ik ook tennis en vind ik 

het leuk om thuis te pingpongen. Tot 

17 mei!    
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Zakgeld 
 

Het programma van het kamp is zodanig 

opgezet dat vrijwel alle tijd is opgevuld. Er 

is geen gelegenheid om er zelf op uit te 

trekken. Neem daarom géén zakgeld mee, 

ook met het oog op verlies of diefstal! 

 

 

Noodgevallen 
Indien ouders/verzorgers om een of andere dringende reden 

contact moeten hebben met hun zoon of dochter, of met één 

van de leiders, dan kunnen zij bellen naar: 

 

Beheerder de Kalei: +3289755283 

Bart Schroën: 06 11503732 

De Kalei:  
Lieve Moenssenslaan 1 
3650 Dilsen-Stokkem  
België 
 

Men dient te vragen naar Bart Schroën. Hij is alle drie de 

dagen aanwezig op het kamp.  
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Laatste praktisch advies 
 

- Denk aan je reflecterend hesje 

zodat we je niet kwijtraken 

wanneer we de kamplocatie 

verlaten voor opdrachten! 

 

- Zorg ervoor dat je oude kleren 

meeneemt 

 

- Vermeld je naam op je spullen, zodat je deze terug 

kan vinden, mocht je ze kwijtraken. 
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Voor de kids die alleen 
op zaterdag komen 
Het is de bedoeling dat de kinderen door hun 

ouders/verzorgers naar de kamplocatie worden gebracht en 

hier op zaterdagavond na de avondactiviteit ook weer worden 

opgehaald. We verwachten de kinderen om 10.00 uur.  

Adres de Kalei: 

Lieve Moenssenslaan 1, 3650 Dilsen-Stokkem (België). 

Op zaterdagavond kunnen de kinderen worden opgehaald om 

22.30 uur. Als alles een beetje volgens onze planning verloopt 

zal de avondactiviteit dan afgelopen zijn, anders hopen wij dat 

u begrip toont als u even zou moeten wachten.  

Wilt u zo vriendelijk zijn om uw kind een briefje mee te geven 

met het telefoonnummer waarop u ten alle tijden te bereiken 

bent. Geef uw kind een bidon, handdoek, bikini/badpak of 

zwembroek mee en een setje reserve kleding en zet duidelijk 

de naam op de tas. We gaan niet zwemmen, maar bij mooi 

weer zullen er eventueel waterspellen gedaan worden. Ook 

raden wij aan uw kind niet al te beste kleding aan te doen 

aangezien we veelvuldig het bos ingaan. Denk hierbij ook aan 

het meenemen van een reflecterend hesje zodat we niemand 

kwijtraken. 
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U hoeft uw kind geen geld mee te geven want op de locatie 

kan niets gekocht worden en het eten en drinken voor die dag 

wordt door ons verzorgd.  

Als er kinderen zijn die medicijnen of iets dergelijks gebruiken 

of een allergie ergens voor hebben, vragen wij u vriendelijk 

om dit middels een briefje door te geven aan het adres dat 

elders in dit boekje vermeld staat.  

Heeft u nog vragen ergens over, neem dan gerust contact op 

met Bart Schroën of Lieke Heijnen (contactgegevens staan 

voorin dit boekje).  

Om misverstanden te voorkomen nog even dit: als we uw 

hulp nodig hebben, wordt u door ons ongeveer een week 

voor het kamp gebeld. Dus als u geen telefoontje krijgt, 

hebben wij de organisatie rond.  

Tot zaterdag 18 mei!  


