


SURVIVALKAMP 2013Outdoorkamp 2022



23, 24 en 25 Mei 
• Mook vlakbij Nijmegen

• Vertrek: parkeerplaats bij Basic fit 
in de buurt van school en  
zwembad groenoord

• Aanwezig zijn om 9.30 uur. 
9:45 vertrekt de bus

•  99 leerlingen + 9 begeleiders

• 2 bussen





scoutingkampeerterrrein ‘t Herrendal



Kollumerpomphet kampement



LOCATIE



Slapen en 
eten

- we zullen slapen in 5 persoons tenten
- we zullen met de groep zorgen voor 

het ontbijt, de lunch & het avondeten. 
- het programma zal bestaan uit 

sportieve activiteiten, waarbij de 
nadruk ligt op grenzen verleggen, 
samenwerken & elkaar leren begrijpen

Algemene info



HIKE GPS



MOUNTAINBIKEN



BOOGSCHIETEN



TEAMBUILDING



Klimpark



Start van de ochtendWe starten de dag rond 7:00 met ochtend 
gymnastiek



Houd rekening met modder en regen 



MOERASTOCHT



KLEDING BIJ NATTE ACTIVITEITEN

ZWEMKLEDING

SCHOENEN DIE NAT MOGEN WORDEN

T-SHIRT/LONG SLEEVE T-SHIRT

SPORTBROEK

TRAININGSBROEK

WINDJACK/REGENKLEDING



ANTI MUG MET DEET





KAMPVUUR



BEGELEIDERS:   Katty Noldus, Jeff van 

Stralendorff, Corinne van Schijndel en

Marjolein  Stachorski.



Dennis Vermeer  

Menno Bouwman



Heleen Hammerstein 



Wat nemen we mee?

• VEEL SOKKEN
• REGENPAK/JACK
• ONDERGOED
• LANGE BROEK
• T-SHIRTS
• WARME TRUI/SWEATERS
• MUTS
• WARME SLAAPKLEDING
• TRAININGSPAK/JOGGINGSPAK
• SPORTSCHOENEN + EXTRA PAAR SCHOENEN DIE NAT EN VIES 

MOGEN WORDEN





….EN OOK NOG...

•TOILETSPULLEN (Medicijnen)

•BORD, BEKER & BESTEK

•VUILNISZAKKEN (2 á 3)

•EXTRA VUILNISZAK MET EEN ETIKET I.V.M. 
NATTE KLEDING

•INDIEN NODIG EXTRA BRIL/LENZEN

•ZAKLANTAREN + extra batterijen



SLAAPSPULLEN

• SLAAPZAK

• LUCHTBED

• POMP (in overleg)

• HOOFDKUSSENTJE ( opblaas) EN SLOOP

• WARME PYAMA/JOGGINGPAK

• MUTS



terugreis

Terugreis

- we verwachten op woensdag rond 
14:00 te vertrekken zodat we rond 16:00 
weer in Schiedam zijn



Inschrijven
- Graag deze week, als dat nog niet gebeurt is
- We gaan ervanuit dat iedereen meegaat.  

Mochten er redenen zijn om daar vanaf te wijken, 
graag even contact opnemen met mij 
(e.vandervelden@stgs.nl)

- ik zal deze presentatie ook nog even op de 
website van school laten plaatsen, zodat alle info 
terug te vinden is

mailto:e.vandervelden@stgs.nl


VRAGEN ?




