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Beste derdeklasser, 
 
 
 

We gaan er dit jaar weer een geweldig kamp van maken! 
 

Dit is dé kans om je (nieuwe) klasgenoten beter te leren 

kennen. Het is altijd fijn om te weten wat we aan elkaar 

hebben. En dat is hopelijk erg veel! 

 
Dit boekje vertelt je onder andere over het programma, 

over wat je mee moet nemen, wie mee gaan, de regels en 

het geeft informatie die ook handig is voor je ouders of 

verzorgers. 

 
Lees het daarom goed door en bekijk het ook samen met je 

ouders/verzorgers, zodat zij ook precies weten wat je 

allemaal gaat doen en hoe ze ons eventueel kunnen 

bereiken als er iets aan de hand is. 

 
 

We wensen je alvast héél veel plezier! 



Weetjes over het kamp 

Vertrek: 
 

Klas 3MVI1, 3GTL, 3HBR1 

Maandag 9 september om 8:30 uur van school 

Verzamelen om 8:00 uur 

 
Klas 3HBR2, 3HBR3, 3LWT1 

Woensdag 11 september om 08:30 uur van 

school Verzamelen om 8:00 uur 

 
Terugkomst: 

 
Klas 3MVI1, 3GTL, 3HBR1 

Woensdag 11 september om ongeveer 18:00 uur. 
 

Klas 3HBR2, 3HBR3, 3LWT1 

Vrijdag 13 september om ongeveer 18:00 uur. 
 
 
 

Klas 3MVI1, 3HBR1 en 3GTL zijn op donderdag 12/9 vrij. 

Klas 3HBR2, 3HBR3 en 3LWT1 zijn op dinsdag 10/9 vrij. 



Reisorganisatie: 

Labyrinth Outdoor & Travel B.V. 

Ruurloseweg 25, 

7021 HB ZELHEM 
 

Verblijf in België: 

Camping Olympia 

Rue de Trois Ponts 40 

4920 Remouchamps, België 

tel.nr: 00 32 42397090 
 

Activiteiten accommodatie : 

Carriënta 

Grande Route 106-2 

Sprimont, België 

 
Telefonisch contact via school: 

(070) 344 00 00 

De leiding heeft elke dag contact met school. 

In uiterste nood kan ook contact opgenomen worden met: 

Dhr. de Bruijn 06-46263117 

Dhr. Sewraj 06-24688525 



Lunchpakket: 

Neem de eerste dag een lunchpakket van huis mee. 
 

Zakgeld: 

Neem niet te veel geld mee. Het richtbedrag is € 15. Je hebt 

niet veel tijd en mogelijkheden om het uit te geven (en 

bungelend tussen de rotsen raak je het toch maar kwijt). 

Bij de camping kun je wel een blikje frisdrank en/of snacks 

halen. 

 
Paspoort of (Europees) Identiteitsbewijs: 

We gaan naar het buitenland, een geldig paspoort of 

(Europees) identiteitsbewijs is dus verplicht. Anders 

kunnen we je niet meenemen. Ter controle vragen we je 

voor het instappen in de bus je legitimatie even te laten 

zien. 

 
Verzekering: 

Denkt u eraan op tijd een Europese ziekteverzekerings- 

kaart (EHIC) aan te vragen. 

 
En dan nog dit: 

Neem geen kleding of schoenen mee die nieuw zijn of niet 

vies mogen worden. Neem maar van ons aan: hoe 

voorzichtig je ook probeert te doen: Je wordt vies! 



Programma (onder voorbehoud): 
 

Maandag of woensdag 
 

08:00 uur Verzamelen bij school 
08:30 uur Vertrek vanuit Den Haag 
11:30 uur Aankomst op Camping Olympia 
12:00 uur Lunch en instructies 
13:30 uur Start activiteiten 
13:30 uur Challenge Parcours met: 

Klettersteig 
Abseilen 
Diverse touwbruggen 
Bushwalk 
Tokkelbaan 
Netklimmen (30 meter!) 
Klimmen 

18:00 uur Diner in de steengroeve 
19:00 uur Bus naar Camping Olympia  
19:30 uur Aankomst in basiskamp 
20:00 uur Spellenbox 
22:00 uur Slapen 

 
Dinsdag of donderdag 

 
07:30 uur Opstaan en opfrissen 
08:00 uur Ontbijt en lunchpakket maken 
10:00 uur Kanoën of Shooting 
14:00 uur Hike Ninglingspo 
17:00 uur Aankomst in basiskamp 
18:00 uur Diner 
19:00 uur Bushcraft en Bowlen  
21:00 uur Muziekbingo 
23:00 uur Slapen 



Woensdag of vrijdag 
 

07:00 uur Opstaan en opfrissen en de huisjes 
schoonmaken 

08:30 uur Ontbijt en lunchpakket maken 
09:30 uur Challenge Parcours met: 

Klettersteig 
Abseilen 
Diverse touwbruggen 
Bushwalk 
Tokkelbaan 
Netklimmen (30 meter!) 
Klimmen 

13:00 uur Lunch 
14:00 uur Vertrek Olympia 
18:00 uur Aankomst in Den Haag. 



Ik ga op kamp en neem mee…. 

• Legitimatiebewijs 

• Europese Verzekeringskaart 

• Slaapzak, kussen, hoeslaken 

• Zaklamp 

• Zonnebrand crème 

• Toiletspullen 
 

• Minimaal 2 handdoeken 

• Voldoende droge schone kleren 

• Zwemkleding 

• 3 paar wandel- of sportschoenen 

• Minimaal 4 paar sokken/ondergoed 

• Trui of jas voor 's avonds 

• Regenkleding 

• Petje of zonnebril 
 

• Rugzakje 

• Veldfles of bidon (belangrijk, zeker bij warm weer) 

• Lunch voor de eerste dag 

• Zakgeld (€ 15) 

• Goed humeur 



Regels 

In de bus: 
 

o Je respecteert de buschauffeur. 

o Je houdt de bus schoon en opgeruimd. 

In de bus mag niet gegeten en gedronken worden. 

o Roken is niet toegestaan. 

o Het is niet verstandig om je telefoon, radio enz. mee te 

nemen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen, je kunt ze 

tussendoor niet even bij iemand afgeven. 

Daarnaast kun je het verliezen of gaat het kapot tijdens 

de activiteiten. 

 
In België: 

 
o Je respecteert elkaar en anderen. 

o Je brengt een ander en jezelf niet in gevaar. 

o Je volgt de aanwijzingen van de begeleiding op, zowel 

van de docenten als de instructeurs. 

o Je mag geen alcohol, stimulerende en geest- 

verruimende middelen meenemen (het is zelfs 

strafbaar). Dus ook geen energydrank. 

o Als jij je niet goed gedraagt, dan bellen we je ouders op 

en zetten we je op de trein naar huis. 



Welke begeleiders gaan er mee? 
Maandag t/m woensdag: 

 

 
Dhr. van den Hoogenband / Dhr. Sewraj / Dhr. De Bruijn 

 

 
Mevr. Hanemaaijer / Mevr. Van Bergenhenegouwen / Dhr. Kool  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Woensdag t/m vrijdag: 
 

 

Mw. Hanemaaijer / Dhr. Sewraj / Mw. Amatdawoed 

 

 

 

Dhr. Staalduinen / Dhr. Van der Meulen / Dhr. De Bruijn 
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