
 
 
 

 
 

Programmaboekje 

 
 

Uit dit programmaboekje zijn i.v.m. privacy alle namen en 
telefoonnummers vervangen door (…). Dit 

programmaboekje dient als voorbeeld.
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Handige gegevens 
 
Noodgevallen: Het draaiboek voor noodgevallen ligt in de 
keuken. 
EHBO: (…) 
Auto: (…) 
Nuchter + rijbewijs: (…) 
 
Kampeerterrein:  
Gilwell Ada’s Hoeve 
(…) 
Zwolseweg 17 
7731 BC Ommen 
Noodgevallen: (…) 
 
Mobiele telefoons: 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
(…): (…) 
 
Contactpersoon Mozaïek: (…) 
Contactpersoon DZ: (…) 
 
Alarmnummer: 112 
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Kampregels. 
 

Tips / Afspraken voor de leiding: 
 Benoemen van gedrag (ipv het kind, in de ik vind…) 

 Positieve benadering 

 Geduld 

 Tonen van belangstelling 

 Complimenten geven 

 Positieve dingen van het kind onthouden 

 Negeren van negatieve aandacht 

 Grenzen aangeven (vooraf en consequent) 

 Indien overschrijden (pesten, intimidatie, slaan) 
meteen afkappen 

 Verantwoordelijkheid geven 

 Op verschillende manieren uitleggen 

 Niet bang zijn fouten toe te geven 

 Geen fysiek contact (duwen / trekken) als ze niet willen 
meedoen, indien nodig eerst waarschuwen en indien 
aanwezigheid andere leiding. 

 Ongewenst gedrag isoleren en apart aanspreken. 

 Durf hulp te vragen (bijvoorbeeld iemand van school) 

 Laat drukke kinderen iets extra’s doen; bijvoorbeeld 
iets halen bij de keuken / Manus 

 Bedenk dat de kinderen niet altijd een fijne 
thuissituatie hebben. 

 Roken is niet gewenst; indien toch buiten zicht van 
kinderen en meldt dit bij andere leiding. 

 Alcohol alleen in tipi als kinderen naar bed zijn, en blijf 
verantwoordelijk. 

 Het kamp duurt vier dagen, en kinderen houden geen 
rekening met een nacht laat naar bed. 

 Val andere leiding niet af, discussies bewaren tot ’s-
Avonds. 
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Afspraken voor de kinderen: 
 Niet aan teken pulken; ehbo bij keuken. Benoem dat 

dit de komende 3 maanden in de gaten gehouden 
moet worden ivb Ziekte van Lyme. Schrijf ook op bij 
wie, wanneer en waar. 

 Schoenen aan op terrein / schoenen uit in de tent 

 Niet in kindertent zonder toestemming tentmees/juf. 

 Snoep wordt na busreis ingenomen. 

 Zakmes, wapens, mobiele telefoons blijven thuis en 
worden anders ingenomen. 

 Geldt man niet mee. 

 Tijdens het eten niet van tafel, indien nodig vraag om 
hulp aan keukenstaf. 

 Voor het eten naar de wc / handen wassen. 

 Wassen / douchen in de ochtend, evenals controleren 
op teken. In de avond tanden poetsen / washandje. 

 Kinderen komen alleen op het deel van het veld dat 
voor hun bestemd is. 

 Niet zonder begeleiding op schommel / speeltoestel. 

 Iedere ochtend tent opruimen. 
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Taakverdeling / tentindeling. 
 
Tent 1. Pocahontas. 
(…): (…) & (…) 
 
Tent 2. Doornroosje. 
(…): (…) & (…) & (…) 
 
Tent 3. Ariel 
(…): (…) & (…) & (…) 
 
Tent 4. Leeuwenkoning 
(…): (…) & (…) & (…) 
 
Tent 5. Peter Pan 
(…): (…) & (…) & (…) 
 
Tent 6. Merlijn 
(…): (…) & (…) & (…) 
 
Tent 7. Tarzan 
(…): (…) & (…) & (…) 
 
Tent 8. Hercules 
(…): (…) & (…) & (…) 
 
Tent 9. Alladdin 
(…): (…) & (…) & (…) 
 
Hoofdleiding: (…) 
Programmaleiding: (…) & (…) 
Manus: (…) 
Keuken: (…) & (…) & (…) 
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Programma maandag. 
 
Deelthema: Roodkapje (…) is haar kapje kwijt; 
gedurende de dag vinden de kinderen stukjes die ze aan 
het eind van de dag aan elkaar maken. 
 
9.00 Vertrek Den Haag 
12.00 Aankomst in Ommen 
12.30 Tentindelingsspel (…) 
  Uitdelen medaillons 
13.00 Lunch 
14.00 Uitpakken spullen & tenten inruimen 
15.00 Postenspel (verkenning terrein) 
  Keuken & Limo (…) 
  Tipi (…) 

Manustent (…) 
  Speeltoestellen (…) 
  Slaaptenten (…) 
  Toiletgebouw (…) 
  Kampvuur (…) 
16.00 Zoektocht naar de laarzen (…) 
  Rondleiding Ada’s Hoeve 
16.30 Vrij Spel & Kampkleding maken (…) 
  Jongens: ridderpak & muts 
  Meisjes hoed & jurk 
18.00 Eten 
19.00 Afwas / vrijspel 
20.00 Smokkelspel 
  Muntjes naar de ‘andere’ kant brengen 
21.30 Kampvuur (Manus) 
  Met verhaal (Docent) 
23.00 Kinderen naar bed 
00.00 Eva(luatie) & Preva(luatie) 
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Programma dinsdag. 
 
Deelthema: Robin Hood (…) is zijn pijl en boog kwijt en 
kan dus niet deelnemen aan het grote toernooi. 
 
7.00 Opstaan leiding 
7.30 Opstaan kinderen 
8.30 Ontbijt & Afwas 
10.00 De Weg van Robin Hood 
 10.00 Levend Ganzenbord 
  - Springtouw 
  - Snoepjes 
  - Geheimtaal 
  - Kamplied 
  - Boompje verwisselen 
 12.30 Uitkijktoren 
 13.00 Picknick 
14.00 Huifkartocht 
15.00 Bezoek Boer Gerards 
16.00 Toernooi (zeskamp) 
  1. Ring gooien (bal of stok) 
  2. Water estafette 
  3. Limo-pauze / Kaarten schrijven 
  4. Trefbal (sponzen) 
  5. Touwtrekken 
  6. Paardenrace 
17.30 Vrij spel 
18.00 Eten 
19.00 Afwas / vrij spel 
20.00 Magic John 
21.00 Bosspel (dierengeluidenspel) 
22.00 Kampvuur 
22.30 Kinderen naar bed 
23.30 Eva & Preva 
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Programma woensdag 
 
Deelthema: Assepoester (…) is haar geliefde (…) kwijt 
en heeft hem nodig om het bal te openen. 
 
7.00 Opstaan leiding 
7.30 Opstaan kinderen 
8.30 Ontbijt & Afwas 
10.00 Assepoesterspel (slecht weer; Disneyfilm) 

Spelletjes met afstreepkaart waarmee 
hints verkregen worden. 
1. Waterballon gooien 
2. Levende Knoop 
3. Silhouet tekenen 
4. Wat is er weg? Doorgevertje, 
Telefoontje 
5. Estafette / Belgisch verstoppertje 
6. Speeltoestellen 
Schatkaart vinden 

12.30 Lunch / Afwas 
14.00 Zwemmen (sloot) 
  Vinden “schoenmaker” 
  Slecht weer: vuilniszakmode testen 
16.00 Vrij Spel / Voorbereiden bonte avond 
18.00 Eten 
19.00 Afwas / vrij spel 
20.00 Het Grote Bal (Disco) 
22.00 Kampvuur 
22.30 Kinderen naar bed 
23.30 Eva & Preva 
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Programma donderdag 
 
Deelthema: Hans (…) & Grietje (…) zijn hun snoepjes 
kwijt en leiden ons terug naar de gewone wereld. 
 
7.30 Leiding opstaan 
8.00 Kinderen opstaan en wassen 
8.30 Ontbijt 
9.30 Spullen inpakken 
11.00 Zoektocht Hans & Grietje 
  Zoektocht aan de hand van hints 
  Vinden schat (kampcadeautjes) 
  Uitdelen snoepzakjes 
11.30 Lunch 

Veiling gevonden voorwerpen 
12.00 Naar de bus 
12.30 Lopen naar bus 
13.00 Vertrek bus 
15.30 Aankomst Den Haag 
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Kampliedjes. 
 
Cowboy Billy Boem 
Kijk, wie rijdt daar op z'n paard door de prairie 
Dat is cowboy Billy Boem 
Door de boeven zeer gevreesd 
Er is nog nooit in't wilde westen 
Een cowboy geweest 
Die zo dapper was als cowboy Billy Boem 
Van je hotsie knotsie knetter 
Van je jippie jippie jee 
Maar zijn paard was veel te moe 
En wou niet verder mee 
Maar hij moest toch boeven vangen 
Dus nam hij een ander beest 
En nu gaat … bedenken 
Wat voor beest dat is geweest… 
 
De koning van Siam 
De koning van Siam die had het zo koud, 
Toen heeft hij zijn hoofd in de kachel gedouwd. (2x) 
Hij moest voor zijn vrouw nog wat boodschappen doen, 
Een pak lucifers en een lapje katoen. (2x) 
Hij kocht nog wat zout en een flesje azijn, 
Dat smaakt bij de pudding zo pittig en fijn. (2x) 
Hij deed de azijn toen wel in een vergiet 
Dat was wel niet snugger maar 't hinderde niet. (2x) 
Hij was maar net thuis of daar buldert zijn vrouw: 
“Ben jij nou een Koning, wat heb ik aan jou?” (2x) 
Toen kreeg-ie 't warm en toen kreeg-ie 't koud, 
Toen heeft-ie zijn hoofd in de kachel gedouwd. (2x) 
De Koning van Siam die ging toen kapoet, 
Dat heb je er van als je boodschappen doet! (2x) 
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Fouragemeesterstent. 
Er is nog soep, soep, voor een hongerige troep, 
Al in de tent, al in de tent, al in de tent, al in de tent, 
Er is nog soep, soep, voor een hongerige troep, 
In de fouragemeesters tent. 
Refrein: 
Dat wist ik niet en bovendien, 
Dat kon ik zonder bril niet zien, 
Dat kon ik zonder bril niet zien. 
 
Idem met: 
Er is nog pap, pap, voor iedereen een hap ... 
Er is nog kaas, kaas, zo oud als Sinterklaas ... 
Er is nog lim, lim, daar zitten wespen in ... 
Er is nog vla, vla, van de sokken van me ma ... 
Er is nog koek, koek, uit een onderbroek ... 
Er is nog brood, brood, voor iedereen een moot ... 
Er is nog thee, thee als water uit de zee ... 
Er is nog snert, snert al zonder ene erwt ... 
Er is nog jam, jam voor de lagers van de tram ... 
 
Hoofd, schouders, knie en teen 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
Ogen, oren, neus en mond 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen 
 
Olifantenlied 
Wat zullen dat voor dieren zijn, 
O' die grote … olifanten, die wand'len gaan zonder zich 
te stoten 
Links zijn bomen, rechts zijn bomen, in het midden zijn 
geen bomen 
O' die grote … olifanten, die wand'len gaan zonder zich 
te stoten 
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Pizzahut. 
A Pizzahut, a Pizzahut 
Kentucky Fried Chicken and a Pizzahut 
A Pizzahut, a Pizzahut 
Kentucky Fried Chicken and a Pizzahut 
 
Assepoester, Assepoester 
Roodkapje, Robin Hood and a Hans 
Asspoester, Assepoester 
Roodkapje, Robin Hood and a Grietje 
 
Pleecomplex 
Ik heb toch zo iets geks 
Ik heb een plee complex 
Ik hou zo van die geur 
Die teksten op de deur 
Zie ik hem open staan 
Dan moet ik altijd gaan 
Oh, doe die deur op slot 
Ik ga er aan kapot 
Maar doe die bril omhoog 
Want ik zit ook graag droog 
Zeg, ga je mee naar de plee 
Ik zwijmel bij het idee 
 
Zeppelin 
We voeren met een zucht 
Al boven in de lucht 
We zaten zo gezellig in een schuitje 
En niemand kon ons zien 
En we hadden pret voor tien 
Leve de Zeppelin! 

 


