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WAT IS HET JEUGDWEEKEND 2.0?

• Zaterdag 15.00u t/m zondag 16.00u
• Slapen op terrein van GAC
• Gekoppeld aan een thema (2018: Halloween)
• Kinderen verdeeld in groepen
• Een programma volop sportieve

spellen en activiteiten
• Georganiseerd door de kamp-

commissie en begeleid door
groeps- en spelleiding

• Kookstaf aanwezig



ACCOMMODATIE

• Slapen op GAC-terrein per leeftijdsgroep
– Mini/C/B-pupillen in kleedkamers
– A-pupillen en junioren in tenten
– Leiding in kantine

• Eigen luchtbed/matje, kussen en slaapzak 
meenemen (A-pupillen en junioren ook een 
tent)



DE KAMPCOMMISSIE 2018

Sjoerd Marc Inge



DE LEIDING

• Kampcommissie bestaande uit drie personen; 
zij organiseren het kamp en sturen de leiding aan

• Kookstaf; zij koken het eten, houden toezicht en 
doen andere ‘klusjes’ tijdens het kamp

• Hulpmoeders; zij ondersteunen de kookstaf en 
kampcommissie tijdens het kamp

• Groepsleiding; zij begeleiden de groepen en houden 
de kinderen in het oog

• Spelleiding; zij leiden de spellen in goede banen en 
houden toezicht



ACTIVITEITEN

• Avondspel en nachtspel (nachtspel niet voor 
mini en C-pupillen)
• Zeskamp op het speelveld met luchtkussen
• Spel in het bos
• Disco in de kantine op zaterdag
• Gezamenlijk ontbijt/lunch/avondeten
• Spellen, denk hierbij aan: levend ganzenbord, 

estafette, een puzzeltocht, ik hou van holland 
etc.



Stormbaan tijdens zeskamp

Puzzelopdracht tijdens speurtocht

Stoelendans op feestavond



KOSTEN & INSCHRIJVING

• Kosten voor het kamp: € 15,- euro
Dit is inclusief:

• Kosten eten en drinken: Diverse hapjes en 
drankjes, ontbijt, lunch, avondeten

• Overige kosten: O.a. aankleding, prijsjes
• Inschrijfformulier voor 21 september invullen 

via www.gacgemert.nl   

http://www.gacgemert.nl/


VEILIGHEID & EXTRA INFO (1)

• Overal is voldoende begeleiding bij aanwezig, 
kinderen lopen nergens alleen rond

• Wanneer het buiten slecht weer is zorgen we 
voor een regenprogramma

• Zorg dat alle spullen (bord, bestek, kleding, 
slaapgerei, toiletspullen) gemerkt zijn

• Kampboekje vooraf met benodigde informatie 
daarin (o.a. inpaklijst en programma)



VEILIGHEID & EXTRA INFO (2)

• Controleer het kind op teken na het kamp

• Indien tijdens kamp een teek wordt gevonden, 
schrijven we dat op een formulier

• Er is een map waarin van ieder kind informatie 
beschikbaar is obv inschrijving (ziekte, allergie, 
contactgegevens etc.)

• Er is een logboek voor incidenten

• Er is een arts aanwezig en er is een BOB



VRAGEN?

• Mail naar kamp@gacgemert.nl  

mailto:kamp@gacgemert.nl

