
Ouderavond

55e

DOS’46 

Kampweek

De leukste week van het jaar……



Kampweek leiders



Emiel Katoele Hoofdleider

Latisha van Halen Keuken

Mandy Pruntel Keuken 

Koen buiten Spelleiding

Jesse van de Linde Spelleiding

Kelvin Borrink Spelleiding

Julian Jobing Spelleiding

Lisanne Koster Spelleiding

Manouk ten Kate Spelleiding

Silke Wolters spelleiding

Luc Hulzebosch Spelleiding 

Robine Bayle spelleiding



Locatie:

De Mepperdennen

In Meppen

Adres: Dennekampen 2 

7855 PA Meppen

www.mepperdennen.nl

http://www.mepperdennen.nl/


Vervoer:

We gaan dit jaar op de fiets.

2,5 uur fietsen 



Bagage:

De bagage moet ingeleverd 

worden op de vertrekdag, bij 

Harry Schieving op de 

Dorpstraat 47. 

Tijd: 9:30 - 10:00



Vertrek:

We verzamelen om 11:00 op 

de parkeerplaats van het veld 

met de fiets .



Eten: 

‘Eten wat de pot 

schaft’

Andere voedingsvoorschriften?

Graag doorgeven…



Paklijst 
• badslippers

• aardappelschilmesje 

• (dunschiller)

• 2 theedoeken

• zonnebrandcrème

• 2 werkdoekjes

• bidon

• Voldoende Sokken 

• kopje, bord en bestek 

– (duidelijk met naam)

• zakdoeken

• rugzak of kleine tas

• bestekzak

• kleding bonte avond 

• postzegels

• voldoende ondergoed !!

• nachtkleding 

• Sportkleding

• zwemkleding 

• warme kleding

• Regenkleding

• 3x lange broek en warme trui

• goede schoenen en laarzen

• Kampweek Zonnebril

– (alleen groentjes krijgen een nieuwe) 

• onderlaken en kussensloop

• zakgeld (max. € 6,-) 

• zak voor wasgoed

• toilettas met toebehoren 

• handdoeken/washandjes

iets lekkers voor de kampleiding ☺



Dag planning 

Zondagochtend Ochtendgym Julian en Jesse 

Kamplied maken ( activiteit ) Meiden ( verantwoordelijke Silke 
en Latisha ) 

Zondagmiddag Bos spel Lisanne en Jesse

Rode Draad Kelvin en Koen

Zondagavond Nieuw avondspel Julian en Manouk

Maandagochtend Ochtendgym Silke en Lisanne

Rode Draad Kelvin en Koen

Maandagmiddag Dorpsactiviteit ( Vossenjacht ) Jesse en Emiel 

Kinderen zelf in het dorp Iedereen

Maandagavond Nummer geluiden spel Julian en Silke 

Bokkenavond, J > M



Dagverslagen:

Er zal weer een gesloten facebook-groep 

gemaakt worden, voor het bijhouden van de 

kampweekdagen. Jullie zullen hiervoor 

uitgenodigd worden door de kampleiding. 

https://www.facebook.com/group

s/283846233533110

https://www.facebook.com/groups/283846233533110


Thema Bonte avond: 



Belangrijk! 

Een reservefietssleutel met opvallende 

sleutelhanger of naamlabel 

1.Het ziekenfondsnummer/pasje van uw kind

2.Medicijnen

Deze geeft u ’s morgens voor vertrek  

bij het inleveren van bagage aan   

Lisanne Koster 06-15354306/  

lisanne.koster@live.nl



Mededelingen/vragen??


