
Belangrijke data 
 

 

Op donderdag 4 juli om 18:30 uur gaan we de aanhanger 
laden. Hopelijk kunnen er ook een aantal ouders helpen want 
vele handen maken licht werk  
 
Je bagage lever je vrijdag 5 juli om 18:30 uur in. Deze kunnen 
we dan op de aanhanger leggen, zodat we zaterdag meteen 
kunnen vertrekken. 
 

Op vrijdag 12 juli tussen 20.30 en 21.00 uur eindigt het kamp 
in Stiphout vanwege transportredenen en word er verwacht dat 
de jongens worden opgehaald door ouders. 
Zaterdag 13 juli verwachten we iedereen op het scoutinggebouw 
om de aanhanger mee af te laden en sluiten we gezamenlijk af. 
 

Na het kamp begint de vakantie. We draaien dan geen groep. 
Het nieuwe seizoen begint op dinsdag 20 augustus. 
 

  

 

KAMP STIPHOUT 2019 
Gekke feestdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkenners Udenhout  



Voorwoord 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Nog even en we gaan weer op kamp. Hopelijk treffen we goed 
weer zodat we alle dingen die we bedacht hebben kunnen doen. 
 
In dit boekje vind je een kaartje van Stiphout en omgeving 
waarop het kampterrein staat aangegeven. Deze bladzijde is 
nog een keer op een apart blaadje geprint. Geef dit blaadje dus 
even aan je ouders zodat ze weten waar we kamperen en ze 
het noodtelefoonnummer bij de hand hebben. 
 
Natuurlijk kun je nalezen wat je op kamp allemaal mee moet en 
mag nemen en wat je dit kamp allemaal gaat doen. 
Tenslotte vind je achter in dit boekje nog een aantal belangrijke 
data die te maken hebben met het kamp.  
 
In ieder geval tot zaterdag 6 juli,  
 
Guus, Jurre, Tom, Martijn, Rob en Ruud. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampterrein 

 
 
Kampadres: Ruwe Putten, Stiphout 
 
Postadres:  Dhr. van Rooij 
 t.a.v. Verkenner: (naam) 
     Scouting St. Lambertus Udenhout 
 Papenvoortse Heide 7 
 5674 SL  Nuenen 
 
LET OP: Dit is dus NIET ons kampadres  

 
Tel. voor nood:+31 6 12260604 (Ruud Smarius) 
 

  



Colofon 
 

 

Colofon: 
Kampboekje Verkennerstroep van de scouting 
St.Lambertusgroep uit Udenhout. 
Verschijnt 1 maal per jaar. 
 
Redactie: 
In de redactie zit iedereen die gegevens voor dit boekje heeft 
aangeboden. 
 
Lijst van adverteerders: 
 
Meneer Liklepel 
 
De Beer Sound Service.nl 
 
Meer adverteerders hebben zich nog niet aangemeld, ze zijn 
nog altijd van harte welkom. 
 
Druk: 
Compressor of luchtbedpomp 
 
Lay-out: 
Ook hier is dit jaar weer bijzonder veel aandacht aan besteed. 
 
Inhoudsopgave: 

Zie voorgaande bladzijdes. 
 

 

 

 

 

Bagage 
 

Je kunt jezelf de volgende vragen stellen om er zeker van te zijn 
dat je niets vergeet: 
 
Kan ik slapen? Luchtbed/slaapmatje 

     Slaapzak 
     Pyjama 
     zaklamp.  

 
Kan ik me wassen? Handdoeken 

Washandjes 
toilettas met inhoud. 

 
Kampkleding? 

Voldoende schoon ondergoed 
Sokken 
Zakdoeken 
kleren voor warm weer: korte broeken 
 T-shirts 
kleren voor kouder weer: lange broeken 
 truien 
schoenen en/of laarzen 
sportkleren 
zwemkleding (in een aparte tas)  
regenkleding (op de fiets). 

 
Wat heb ik nodig? Schrijfmateriaal 

dit boekje 
zakgeld 
2 theedoeken 

 
(Een broodmaaltijd voor op de heenreis en regenkleding voor 
als de weersgoden ons toch iets minder gezind zijn. 



Bagage (vervolg) 
 

Wat mag er mee?  
Fototoestel (in de auto i.v.m. beschadigen!), knuffelbeer, hoed, 
petje, leesboek, muziekinstrument, zonnebrandcrème, 
zonnebril. 
 

Denk ook aan een lege vuilniszak of meerdere grote plastic 
zakken om je vuile kleren in te doen. 
Kleren die nat geworden zijn, laat je eerst drogen. 
 

MERK AL JE KLEDING EN ANDERE EIGENDOMMEN MET 
EEN WATERVASTE STIFT OF NAALD EN DRAAD! 
 

Pak je spullen zelf zo logisch mogelijk in, in een weekendtas, of 
iets dergelijks (Niet in  een plastic zak want die scheurt open op 
de aanhanger). 
 
Zakgeld: maximaal 7,50 euro. Dit geld is alleen bedoeld voor 
kleine dingen zoals bv. batterijen en kaarten/ postzegels.  
  

            Vrijdag 12 juli 
          Inpakken en wegwezen dag 

 8:30 Opstaan en wassen. 
 9:15  Ontbijt.  
 10:15 Start afbreken kampterrein. 
 12:00 Lunch. 
 13:00 Verder afbreken kampterrein 
  Alles naar de aanhanger brengen 
 17:00 Warme maaltijd. 
 18:30 Aanhanger inpakken. 
 20:30  Jullie worden opgehaald door  
  jullie ouders 
 
 
 

 Zaterdag 13 juli 
          Het is bijna echt vakantie dag 

 12:00  Lossen van de aanhanger en  
  Kampafsluiting in Udenhout. 
  daarna naar huis. 
  



       Woensdag 10 juli 
         Wereldwaterdag 

 8:30 Opstaan en wassen.  
 9:15  Ontbijt en lunchpakketje maken.  
 10:00 IJzeren mannen roesten niet 
 
 
 
 
 
 
 
 12:00 Balans middag 
 13:30 Lunch 
 18:00 Barbeque 
 19:30 Corvee 
 20:00 Je zult er voor het eerst zijn 
 22:30  Dagafsluiting.  
 23:00  Naar bed.  
 

        Donderdag 11 juli  
                   Je bakt er niks van dag 

 8:30 Opstaan en wassen. 
 9:15  Ontbijt. 
 10:00 Je moet iets bel(oven)  
  12:00 Lunch 
 13:00 Helemaal van de kaart 
 17:00 Oooooooooh Pizza 
 19:30 Corvee 
 20:00 Voel je niet opgejaagd  
 22:30  Nog even gezellig bij elkaar zitten 
 23:00  Naar bed.

    Wat neem ik NIET mee? 
 

 Mobiele telefoon 
 Een mobiele telefoon is niet nodig. Indien je wilt bellen kun je 

altijd bij iemand van de staf terecht die dan zorgt dat je kunt 
bellen. Gelieve deze dus ook thuis te laten liggen. 

 
 

 Snoep/chips 
 Het is niet nodig om snoep en/of chips zelf mee te nemen. Er 

is voldoende aanwezig. Verder zorgt snoep en chips in de 
tent voor een grotere kans op ongedierte (denk bv. maar aan 
rode mieren en vliegen of muggen) 

  
 
 

 Er mag een radiootje/mp3 speler meegenomen worden mits 
deze niet te hard gezet wordt.  

  



        Zaterdag 6 juli 
          Fietsen is voor watjes dag 

 10:00  Vertrek naar Stiphout.  
  vanaf de toneeltoren (achter ’t Plein) 
 12:30  Zelf meegenomen broodmaaltijd nuttigen    
 13:30 Opbouwen van je terrein (keuken en tent). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 18:00  Warme maaltijd bereid door de staf. 
 19:00  We gaan nog even verder met het terrein.  
 21:00  Verkennen van het kampterrein. 
 22:00  Nog even gezellig bij elkaar zitten. 
 23:00  Naar bed. 

 
        Zondag 7 juli 
         Spreek-als-een-Piraat Dag 

 8:30 Opstaan en wassen.  
 9:15  Ontbijt. 
 10:00 Kampterrein afbouwen. 
 12:00 Lunch 
 13:00 Ahoy schaapje 
 17:00 Koken en eten 
 19:30 Corvee 
 20:00 Aan Tafel! 
  22:00 Dagafsluiting. 
 23:00  Naar bed.  

           Maandag 8 juli 
    Niet zo mokken lekker wokken dag 

 8:30 Opstaan en wassen. 
 9:00  Ontbijt. 
 10:00 Hoogmoed komt voor de val 
 12:00 Lunch 
 13:00 Het perfecte plaatje 
 17:00 Lekker wokken 
 18:30  Van ruilen komt huilen 
  21:00 In een bakje of een zakje? 
 22:00 Nog even gezellig bij elkaar zitten.  
 23:00 Naar bed.  
 

        Dinsdag 9 juli 
            Nationale sportdag 2019 

 8:30 Opstaan en wassen. 
 9:15  Ontbijt en lunchpakketje maken. 
  10:00 Golf is knikkeren voor rijke mensen  
             die te lui zijn om te bukken 
 12:00 Lunch. 
  13:00  De weg naar succes is veel langer  
           dan die naar teleurstelling 
 16:30 Koken en eten 
 18:30 Corvee 
 19:00 Ouder/bezoek avond 
 21:00 Einde bezoek avond 
 21:15 You can strike again! 
 22:00  Dagafsluiting.  
 23:00 Naar bed.  



Omgeving / adresgegevens 

 

   
Kampadres: Ruwe Putten, Stiphout 
 
Postadres:  Dhr. van Rooij 

 t.a.v. Verkenner: (naam) 
     Scouting St. Lambertus Udenhout 
 Papenvoortse Heide 7 
 5674 SL  Nuenen 
 
LET OP: Dit is dus NIET ons kampadres  

 
Tel. voor nood:+31 6 12260604 (Ruud Smarius) 
 
Wilt u het kampboekje digitaal inzien dan kunt u dit downloaden op: 
www.scoutingudenhout.nl Speltakken - Verkenners –> briefjes 
 
Op vrijdag 12 juli tussen 20.30 en 21.00 uur eindigt het kamp in 
Stiphout vanwege transportredenen en word er verwacht dat de 
jongens worden opgehaald door ouders. 
Zaterdag 13 juli verwachten we iedereen op het scoutinggebouw om 
de aanhanger mee af te laden en sluiten we gezamenlijk af. 

Omgeving / adresgegevens 

 

   
Kampadres: Ruwe Putten, Stiphout 
 
Postadres:  Dhr. van Rooij 
 t.a.v. Verkenner: (naam) 
     Scouting St. Lambertus Udenhout 
 Papenvoortse Heide 7 
 5674 SL  Nuenen 
 
LET OP: Dit is dus NIET ons kampadres  

 
Tel. voor nood:+31 6 12260604 (Ruud Smarius) 
 
Wilt u het kampboekje digitaal inzien dan kunt u dit downloaden op: 
www.scoutingudenhout.nl Speltakken - Verkenners –> briefjes 
 
Op vrijdag 12 juli tussen 20.30 en 21.00 uur eindigt het kamp in 
Stiphout vanwege transportredenen en word er verwacht dat de 
jongens worden opgehaald door ouders. 
Zaterdag 13 juli verwachten we iedereen op het scoutinggebouw om 
de aanhanger mee af te laden en sluiten we gezamenlijk af. 

 

http://www.scoutingudenhout.nl/
http://www.scoutingudenhout.nl/

