
Wat gebeurt er op een dagje kamp ?

7u        Iemand van de kookploeg (de Rik) staat  op en zorgt voor een lekker bakje koffie

            voor de andere  kookies

7u30   Dienstleider wordt uit zijn warm nestje gehaald  (met een lekker koffietje)

             Ook de overige kookouders starten met het smeren van de boterhammen

8u        iedereen wordt gewekt door de dienstleider (hoofdleider van de dag)

             Na het wasje en het plasje stapt iedereen naar de eettent

8u30   stevig ontbijt met aaneensluitend opening formatie in uniform +

             ochtendlied waarbij de vlag  wordt gehesen

            + verdelen van de dagtaken (afwas, petattejas, terrein enz.)

9u30   Inspectie in de tent ;  nazicht van de koffers  op natte kleren, en is de tent

             ook netjes  opgeruimd?

10u      Speeltijd !!!    de activiteiten starten

12u30  Middagmaal met vooraf een klein dankgebedje en dan

             Bikkebikkebik hap hap hap eerst de soep en dan  de pap, anders worden wij ….

13u30  Platterust (15min plat liggen + 15min tijd voor kaartjes of  een strip te lezen)

            en uitvoering  enkele dagtaken

14u      iedereen herstart de activiteiten

16u       lekker 4-uurtje

18u       opnieuw verzamelen aan de eettent, handjes wassen  en een heerlijk avondmaal

19u30   iedereen heeft zijn themakledij aangetrokken en nadat we naar

              de dagevaluatie hebben  geluistert van iedere  afdeling  worden

               we nog getrakteerd op de acteertalenten van de leiders (den tip)



20u      wastijd en slapengaan met verhaaltje voor de binkels

20u30  wastijd en slapengaan met verhaaltje voor de sloebers

21u      wastijd en slapengaan met knuffel voor de rakkers

21u30  wastijd en slapengaan knuffel voor de toppers

22u      wastijd  voor de kerels en de aspis die zich terugtrekken  voor een

              gezellig onderonsje

22u30  Nu de rust en vrede is wedergekeerd op de kampplaats zet de leiding

              zich nog even  rond de tafel voor een evaluatie, en voorbereiding

              voor de volgende dag. Hierna volgt er nog  een babbeltje en een knabbeltje

               in de keukentent. Daarna welterusten iedereen

               totdat de  dienstleider ons opnieuw wekt



Enkele sfeer beelden van vorige jaren

2020 themadag rakkers

2020 trotse kookie voor de

info met menu van de dag

2020 op dagtocht met de

sloebers en rakkers

De grote hoeveelheden post

die door alle mama’s, papa’s,

grootouders en familie leden

worden opgestuurd.

2020 is binnenpiepen hoe zo een

tent er van binnen uitziet


