
Programmaoverzicht 

Vrijdag 14 juni 

17:00 uur verzamelen bij de parkeerplaats van Sportpark de Koepel. 

17:15 uur vertrek richting Bakkeveen 

17:45 uur aankomst bij vv Bakkeveen 

18:00 uur eten 

19:00 bonte avond 

20:00 uur klaarmaken voor bed 

20:30 uur slapen 

Zaterdag 15 juni 

9:00 uur ontbijt 

10:00 uur bosspel 

11:00 uur mixtoernooi 

13:00 uur outdoor activiteit 

14:00 uur lunch 

15:00 uur zwemmen 

18:00 uur eten 

20:00 uur spelletjesavond 

21:00 uur klaarmaken voor bed 

21:30 uur slapen 

Zondag 16 juni 

9:00 uur ontbijt 

10:00 uur opruimen en bagage inladen 

11:00 midgetgolf 

12:00 outdoor activiteit 

13:00 uur lunch 

14:30 uur huiswaarts  



Paklijst 

- Degelijke fiets 

- Tas (voorzien van label met naam) 

- Slaapkleding 

- Hoeslaken 

- Kussensloop 

- Slaapzak 

- Toiletpapier 

- (Medicatie) 

- Vv Haren voetbaltenue (ook voetbalschoenen) 

- Outdoor kleding (kleren die vies mogen worden) 

- Warme trui of jas 

- Zwemkleding 

- Handdoek en shampoo 

- Schoon ondergoed en schone sokken 

- Tandenborstel en tandpasta 

- Zonnebril en zonnebrandcrème 

- Zaklamp 

- Eigen sport- en spelmateriaal 

- Bordspelletjes voor de spelletjesavond 

- Beetje zakgeld (max. 15 euro) 

  



Kampregels 

1. We komen pas onze kamer uit als de leiding ons wakker maakt. 

2. We denken om elkaar en om elkaars spullen. We zorgen niet voor overlast. 

3. We ruimen onze eigen spullen op. Als dat gevraagd wordt, ruimen we ook wat van anderen 

op. 

4. We wassen onze handen voor het eten. 

5. We doen met alle activiteiten mee. 

6. We zijn na 22:00 uur stil in de slaapaccommodatie. 

  



Adresgegevens en belangrijke telefoonnummers 

Naam Functie Telefoonnummer 

Anita Luppes Hoofd organisatie 0615947079 

Rick van der Wijk Hoofd activiteiten 0618010822 

Duko Kiekebos Hoofd activiteiten 0682908761 

 

Kampeerboerderij 

Houtwâl 11 

9243 KC Bakkeveen 

0516541436 

 

Voetbalvereniging Bakkeveen 

Mjûmster Wei 14 

9243 SK Bakkeveen 

0516541518 

 

Outdoor Bakkeveen 

Mjûmster Wei 16d 

9243 SK Bakkeveen 

0649893506 

 

Recreactiecentrum Dúndelle 

Mjûmster Wei 16 

9243 SK Bakkeveen 

0516541493 


