
 

 

 

 

 

Jeugdkampeerweekend van KZ/Thermo4U:  

wat houdt dat eigenlijk in? 
 

Vaak worden wij benaderd door ‘nieuwe’ ouders die graag  

iets meer willen weten over het Jeugdkampeerweekend van KZ/Thermo4U.  

Daarom geven wij hierbij alvast een beschrijving. 

 

Wie? Het Jeugdkampeerweekend wordt door een kampcommissie  

georganiseerd. Dit zijn Marjolijn Schenk en Danique Schoolmeester  

met hulp van de JAC en andere enthousiaste begeleiders. 

Het kampeerweekend is voor de E- t/m A-jeugd. De kinderen uit de F-jeugd mogen alleen mee als zij 

en de ouders denken het hele weekend vol te kunnen houden! Als zij op de zaterdag willen komen en 

voor één nacht willen blijven, dan zijn de ouders verantwoordelijk voor het brengen en halen van het 

kind.  

 

Waar? Het kampeerweekend wordt dit jaar gehouden van 23 juni t/m 25 juni   

We verblijven in groepsaccommodatie de Aalbertshoeve te Ermelo. We gaan hier met een grote bus 

heen. Het kampeerweekend wordt gehouden gedurende 3 dagen met 2 overnachtingen.  

 

Begeleiding? Voor het kamp geldt dat de begeleiding geregeld wordt door vrijwilligers die het leuk 

vinden om een weekend met onze jeugdleden bezig te zijn. Dit zijn vaak bekende voor de kinderen, 

denk aan jeugdtrainers en de commissie leden van de JAC. Onder deze vrijwilligers zijn EHBO-

kundigen aanwezig en natuurlijk voldoende personen met de beschikking over een auto. Deze 

begeleiders hebben de leeftijd van tussen de 18 en 33 jaar en hebben allen een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. De verhouding begeleiding: kinderen is ongeveer 1: 4 of 5, er is dus 

altijd voldoende leiding om op alle kinderen te letten.  

 

Alcohol? Om het beestje maar bij de naam te noemen: er wordt ’s avonds als de kinderen naar bed 

zijn door de leiding wat gegeten en gedronken. Het zal gaan om één of twee biertjes/wijntjes.  

Daarnaast zijn er altijd 2 of 3 personen aanwezig die niet drinken én over een rijbewijs beschikken, 

mocht er iets aan de hand zijn (een kind wil naar huis/ krijgt heimwee etc.). Voor het kamp geldt dat de 

kinderen die meegaan absoluut geen alcohol mogen gebruiken! 

 

Activiteiten? We willen niet het hele programma van het kamp te verklappen, maar kunnen wel alvast 

zeggen dat we tijdens deze dagen gaan zwemmen (als het weer het toe laat) en gezien de unieke 

locatie dit jaar doen we ook andere buitenactiviteiten.  

 

Teken? Wij zijn hier altijd erg alert hier en na elk bosspel of activiteit in het bos worden alle kinderen 

nagekeken op de meest gangbare plekken (in de haren, achter de oren, nek, oksels etc.) of zij geen 

bosbewoners op de huid hebben meegenomen. Mocht dit wel het geval zijn dan worden deze op de 

juiste wijze, met een tekenpincet, verwijderd. Wel willen wij vragen of u zelf thuis nog een keer op 

zondagavond uw kind nog even helemaal na wilt kijken voor de zekerheid. 

 

Vragen? Wij hopen dat wij met dit verhaal u een goed beeld van het korfbalkamp hebben kunnen 

geven, mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd even contact opnemen met Marjolijn Schenk 

of Danique Schoolmeester, of een mail sturen naar jac@koogzaandijk.nl. 
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