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Voorwoord 

 
Ook dit jaar weer een informatie boekje voor het kamp. Best handig want na het kamp heb je 

er niet veel meer aan. Ook dit jaar is er weer nieuwe leiding mee op kamp. 

Lees dit boekje goed door, vooral als je voor het eerst mee gaat! 

 

EXTRA NOOT: Dit jaar zijn er dekbedden en kussens aanwezig, slaapzakken en kussen 

dienen dus niet meegenomen te worden. 

Sloop, dekbedovertrek en kussenslopen zijn verplicht 
 

 

Veel lees plezier! 

      

   

 De promissie  

(de promotie commissie van het ALO kamp) 

 

 

 

Inleiding 

 
Beste Kampdeelnemer, 

 

Jij hebt je voor dit jaar opgegeven voor het ALO kamp 2019. Een goede keus want het belooft 

weer een fantastische week te worden. Vorig jaar was het goed weer, we hebben ditzelfde 

weer voor dit jaar ook besteld.  

 

Om iedereen die meegaat op kamp te informeren over deze spannende lange week, hebben we 

dit boekje gemaakt. In dit boekje staat (bijna) alles wat je moet weten over het ALO kamp, 

lees het dus heel goed door. 

Wanneer je klaar bent met lezen, laat dan ook je OUDERS dit “boekje” lezen, zodat ook die 

alle belangrijke dingen voor het komende kamp weten! 

 



De locatie 
  

In juli van dit jaar vindt alweer het 28e ALO kamp plaats.  

Voor het ALO kamp van 2019 hebben we een nieuw kamphuis gevonden (of eigenlijk 

kamphuizen). Hier zijn we nog nooit geweest. Maar het schijnt er fantastisch te zijn. We gaan 

dit jaar naar: 

 

“ Annen (Drenthe)” 

 

Voor al die ouders die hun kind(eren) een lief kaartje willen sturen, of een 

sterkte kaartje  aan de leiding, het adres van het kamphuis: 

 

Breeland Recreatie 

De Bulten 4 

9468 TD  ANNEN 

Tel. (0598) 46 85 77 



https://www.breelandrecreatie.nl/ 

 

Vertrek en Aankomst 

 
Ook voor dit jaar is het weer belangrijk te weten wanneer we verzamelen, vertrekken en weer 

terugkomen. 

 

Op zaterdag 20 juli 2019 zullen we met een luxe Touringcar vanaf ALO naar Annen worden 

gebracht. Omdat jullie elk jaar weer een vracht aan bagage meenemen worden jullie op 20 juli 

om 10:00 uur op ALO verwacht. 

Na afscheid genomen te hebben van je vader, moeder, broertje(s), zusje(s), opa & oma en de 

huisdieren zal de bus vervolgens om 11:00 uur de Bosjes van Pex verlaten en richting Annen 

rijden. 

 

Na een week vol zon, spelletjes, avonturen en keten is dan het moment van gaan gekomen. Op 

vrijdag 26 juli zal iedereen weer netjes op het ALO veld worden afgeleverd. Natuurlijk 

brengen we de kinderen weer uitgerust terug (nou, dat dacht ik dus niet). Dit zal rond de klok 

van 19:00 uur zijn. De aankomst is natuurlijk op ALO, alwaar alle ALO families weer 

herenigd kunnen worden. 

 

 
 

Vervoer van dit jaar, althans dat proberen we, anders gewoon een bus. 

 

 

https://www.breelandrecreatie.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYiPG1lvriAhXLKlAKHYEADtYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lineupevents.nl%2Fde-griezelbus%2F&psig=AOvVaw2ijJ3wJNXR5iaV0dPuEEbY&ust=1561192766830245


 

De Bagage                                                

 
Het is altijd weer een hele klus, of je nu tien weken op vakantie gaat of  

één nachtje logeren, het inpakken van je koffer of tas. Dus ook een weekje ALO kamp zal wel 

weer een heel inpak avontuur worden. 

 

Aan het eind van dit kampboekje vinden jullie een PAKLIJST.  

Op deze lijst staan alle spullen die je mee moet nemen. 

Bij het inpakken kan je heel gemakkelijk aankruisen wat je meeneemt, wanneer we dan weer 

terug gaan kan je met dezelfde lijst weer controleren of je niets bent kwijtgeraakt. 

Bij het inpakken hebben we nog enkele nuttige tips: 

 

• We gaan op kamp, kleding kan / zal vies worden 

• Stop niets breekbaars in je koffer / tas 

• Alle bagage moet in de bus passen, houdt daar een beetje rekening mee. Maximaal 1 

tas/koffer per persoon 

• In ieder geval voldoende schoon ondergoed voor 7 dagen 

• Voor de aller kleinste, label de kleding, handdoeken, kleding etc. zodat het makkelijk terug 

te vinden is.. 

• GEEF MEER MEE DAN DAT VOOR 7 DAGEN NODIG IS, ERVARING UIT HET 

VERLEDEN IS DAT ER VAAK MEER NAT EN VIES WORDT DAN 1 SET PER 

DAG 

                                                          c 
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Eten en drinken 
 

Op zaterdag 20 juli is het de bedoeling dat jullie allemaal je lunchpakket van thuis meenemen 

(lekker zelf kiezen wat je mee wilt nemen). Belangrijk voor dit jaar is, omdat we 3 tot 3,5 uur 

onderweg zijn, er een goed lunchpakket moet worden meegegeven. Het eerste eetmoment op 

kamp is pas tijdens het avondeten. 

Voorbeeld lunchpakket 

 

Superheldenlunch zoals Popeye deze het liefste heeft 

 

 

 

 

 

Of een iets smakelijker lunchpakket 
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Tijdens de rest van de week wordt al het eten verzorgd door de keukenstaf 

Zakgeld (dus geen zak met geld!!!!)   

 
Om alle uitslovers uit te sluiten heeft de leiding een maximum ingesteld voor het zakgeld. 

Elke kamp deelnemer mag maximaal € 15,- aan zakgeld meenemen. Het zakgeld kan 

vervolgens gebruikt worden voor onder andere: 

• Het kopen van cadeaus voor de leiding 

• Het kopen van snoep en drinken kan bij de snoeppaleis 

• Het kopen van ansichtkaarten en postzegels 

• Het omkopen van leiding en scheidsrechters 

• Het kopen van een souvenir 

 

“ALO’s” Snoeppaleis 

Dit jaar doet “ALO’s” Snoeppaleis” zijn deuren open voor alle kampdeelnemers. Hier zal een 

groot assortiment snoep te verkrijgen tegen zeer lage prijzen. Met een beetje geluk is ie zelfs 

op zondag geopend en staat het ervaren winkelpersoneel ook dan klaar voor jullie. 

“ALO’s” Snoeppaleis” 

Veel snoep voor een goeie prijs 

               
 

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwieuNy9m_riAhVEaFAKHeg_CyYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Fillustrations%2Fsuperheld-logo-superhelden-3784533%2F&psig=AOvVaw2l3WlPRBgsRp11g4S4mTzO&ust=1561194120079295


De Leiding 

 
Een hele week gezelligheid ,lol en plezier, dat is waar het alo kamp om draait. Om ervoor te 

zorgen dat alles goed verloopt is er de Leiding. 

 

Als we kijken naar de kampleiding staat er ook dit jaar weer een zeer gezellige groep 

enthousiastelingen klaar om er het beste van te maken. 

De kampleiding 2019 wordt wederom gekenmerkt door: 

• Enthousiasme 

• Doorzettingsvermogen 

• Creativiteit 

• Knettergek 

• Gezond verstand 

• Ze zijn gewoon goed! 

• Ze zijn SUPER COOL! 

We zullen de kampleiding even kort voorstellen, zodat jullie allemaal weten tegen wie jullie 

de komende weken heel vriendelijk moeten doen. 

 

Chris Verdiesen 

Hij is dit jaar voor het 4e jaar hoofdleider. Inmiddels al een ervaren hoofdleider die het hoofd 

graag koel/cool houdt. En ook dit jaar kent hij alle smoesjes.   

  

Tessa Schmale, Isabel Spek en Paul Meijer 

Dit drietal is inmiddels ook al voor het 3e jaar in de keuken te vinden. En kan inmiddels als 

ervaren worden beschouwd. Aan het eten zal het dan ook dit jaar niet liggen. 

                                     
 



Elise Heerema, Laurine Kuijpers, Nienke Gerlofsma en Bas Henneken 

Dit jaar 3 super dames en 1 super heer die zich tijdens het ALO kamp richten op de jongere 

kampdeelnemers. Geen kind zal de kans krijgen om ongewassen te gaan slapen. Ook het 

zoekraken van spullen wordt door dit 4tal tot een minimum beperkt. Ook kunnen ze goed 

voorlezen en heel lief zijn.  

 

Casper Kuijpers, Elmer Tiebackx, Koen Oexman, Mark van Beelen en Roy Weidmann 

Deze groep stoere mannen is verantwoordelijk voor het gehele programma gedurende de hele 

week. Van puntentelling tot wedstrijdschema’s. En het belangrijkste ook de spelletjes! Mocht 

je iemand willen omkopen, probeer het dan vooral bij deze groep. 

 

Tessa Schmale en Isabel Spek 

Zij zullen er dit jaar voor zorgen dat het zwembad, het kamphuis en de bus wordt betaald. En 

zijn ook degene bij wie jullie mogen betalen voor het kamp!! De kosten voor het kamp zijn 

dit jaar € 175,=. Gaarne voor 13 juli 2019 betalen. 

 

 
 

 

 

Marcel Lakeman en Sven Kuijpers 

Marcel en Sven zullen dit jaar zorgen dat foto’s en film weer goed geregeld zijn. Dit tweetal 

ziet en hoort  alles. Maar dan ook echt ALLES (soms denken we wel eens dat ze ogen in hun 

achterhoofd hebben, en de oren altijd op de wind). 
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De regels !     

 
Ondanks het feit dat de leiding super relaxed is zijn er toch een paar kleine regeltjes waar je je 

aan dient te houden. 

De eerste regel is dat het verboden is alcohol en/of drugs mee te nemen en te gebruiken op 

kamp.  

Mobiele telefoons zijn onder de deelnemers niet toegestaan. 

Bij overtreding van deze regels zal de leiding streng ingrijpen! 

Overdadig veel Energy Drinks zullen in beslag genomen worden, dat wil zeggen ze zijn niet 

verboden maar wel slechts in beperkte mate toegestaan! 

 

Een andere regel die geldt is dat het niet is toegestaan om gettoblasters, stereotorens en 

dergelijke mee te nemen. Natuurlijk mag je wel (op eigen risico) een mp3-speler meenemen 

om muziek te luisteren. 
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De Bonte avond 

 
De jaarlijkse afsluiting van het ALO kamp is altijd weer de Bonte Avond.  

 

Op deze avond kan je in je eentje, met z’n tweeën of met een groepje een leuke act opvoeren. 

Om je enig idee te geven wat je zoal kunt doen zij hier enkel voorbeelden: 

• Playbacken 

• Live zingen 

• Superhelden nadoen 

• Goochelen 

• Opdrukken  

• Liefdes gedicht voorlezen 

• Het alfabet boeren 

• etc.. 

 

Op het kamp zelf hebben jullie weinig tijd om te oefenen voor de bonte avond, het is dus 

slim als je alvast thuis gaat oefenen op je/jullie act voordat het kamp begint. Vergeet ook niet 

je verkleedspullen mee te nemen die je misschien nodig hebt voor je act. 
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Betaling 
 

Helaas dient er ook betaald te worden. Het bedrag voor dit jaar is vastgesteld op € 175,= p.p. 

Betaling moet uiterlijk 13 juli 2019 binnen zijn op NL62INGB0000240240 t.n.v. Korfbal 

Club ALO te ’s-Gravenhage. 

Graag duidelijk de voor- en achternaam van de kampdeelnemer(s) vermelden!! Ook het team 

waar de deelnemer het afgelopen jaar in speelde vermelden.  

LET OP U ontvangt hiervoor GEEN acceptgiro……. 

 

 
 

 

Slotwoord                               
 

Dit boekje is weer ten einde. Maar mochten jullie ondanks alle informatie toch nog vragen 

hebben over het ALO kamp dan kunnen jullie bij de volgende personen terecht: 

Chris Verdiesen (hoofdleider) 06-48014161 

en\of 

Marcel Lakeman: 06-12312097 

 

Voor dit moment wensen wij jullie allemaal een hele fijne zomervakantie en tot zaterdag 20 

juli op het ALO veld. Mocht er tussentijds nog iets veranderen met betrekking tot de inhoud 

van dit boekje dan zal er contact met jullie worden opgenomen. 

Tot op het kamp, 

De Promissie 

 

 

 

 



Paklijst ALO-Kamp 2019 

 

 
ALO-kampdeelnemers zoals belooft heb ik speciaal voor jullie een paklijst gemaakt.  

 

Hier is de paklijst. De lijst met spullen die je mee kan/moet nemen naar Annen. 

Met name voor de jongere kinderen is het handig als kleding gemerkt is . 

Er staan twee vakjes , zodat je kan aankruisen wat je in je koffer of tas hebt gepropt !! 

 
GEEFT U VOOR DE JONGERE  KINDEREN EXTRA KLEDING MEE, ERVARING IS DAT DE 

JONGSTEN VAAK TOCH TE WEING SOKKEN, T-SHIRTS E.D. BIJ ZICH HEBBEN. 

 
   Lunchpakket voor tijdens de heenreis 

    

   Onderbroeken (voor 7 dagen) (liefst meer / Voor de kleinste zeker!) 

   Sokken (voor 7 dagen) (liefst meer / Voor de kleinste zeker!) 

   T-shirts (voor 7 dagen) 

   Lange broeken 

   Korte broeken 

   Warme trui 

    

   Wandelschoenen (Schoenen voor in het bos \ bosspelen) 

   Sportschoenen 

   Badslippers 

    

   Sportkleding 

   Regenkleding 

   Zwemkleding  

   Kleding voor de Bonte Avond (indien nodig !) 

    

   Zwemhanddoek 

   Handdoeken  (minimaal 4) 

   Washandje 

   Theedoek !! 

    

   Laken/sloop  

   Dekbedovertrek (geen slaapzak meenemen, dekbedden aanwezig) 

   Kussensloop (geen kussen meenemen, kussens aanwezig) 

   Pyjama , Knuffelbeest, Speen 

    

   Toilettas (Zeep , shampoo, kam, tandenborstel, tandpasta, deo, zonnebrand, e.d. ) 

    

   Zaklantaarn 

   Vuile waszak !!!!! (wasknijpers) 

   Pen en papier (adressen van mensen die je een kaart wil sturen) 

   Evt. medicijnen 

   Zakgeld 

   Reflecterend hesje voor de dropping / anders mag je niet mee! 

    

   Goed humeur! 

 

 

LAAT DEZE LIJST DOOR JE OUDERS CONTROLEREN!!!! 


