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Telefoonnummers die van pas kunnen komen:

Politie

058-8807420

Arts

0562-451307

VVV.:

0562-451111

Rederij Doeksen

0517-491500

Camping Stortemelk

0562-451225

Kampwinkel: Anneke/Sietse

0562-451395

Bagagevervoer (Raymond)
06-51812509
Fietsverhuur Jan van Vlieland 0562-451509
Klaas Houter
06-53940084
Voor fietsen, bagage, dropping en zeehondentocht
Noordwester:

0562-451700

KNRM John Kuijper

06-54635633
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E-mail: info@vlieland.net

E-mail: info@stortemelk.nl
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Plattegrond kampeerterrein “Stortemelk”
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3

Kampeer reglement
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Lijst van deelnemers schoolkamperen 2015

Kamp 1
School/groep
vakgroep
Horizon
Tjotter
Boeier
Boeier
Albatros
Meander
Lispeltuut
Lispeltuut
Driemaster
Windroos
Triangel

Datum

Aantal
personen

Aantal nachten

18/19 mei
20 t/m 23 mei
26 t/m 29 mei
31mei t/m 3juni
3 juni t/m 6 juni
7 t/m 10 juni
10 t/m 13 juni
14 t/m17 juni
17 t/m 20 juni
21 t/m 24 juni
24 t/m 27 juni
29 juni t/m 1 juli

18
37
Totaal 65
Totaal 77

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

34
Totaal 63
Totaal 124
33
37
24

Bij jullie buren uit Lelystad op Kamp 2 verblijft:
School/groep
datum
Aantal
personen
Vakgroep
Grundel
Tjotter
Optimist E
Boeier
Warande
Meander
Lispeltuut
Lispeltuut
Finnjol
Fontein
Wingerd
Afbreken

18/19 mei
20 t/m 23 mei
26 t/m 29 mei
31 mei t/m 3 juni
3t/m 6 juni
7 t/m 10 juni
10 t/m 13 juni
14 t/m 17 juni
17 t/m20 juni
21 t/m 24 juni
24 t/m 27 juni
28 juni t/m 1 juli
1 en 2 juli

28
18
37

31
14
28
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Aantal nachten
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
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De gang van zaken bij aankomst, gebruik van de
tenten, vouwwagen opslagplek en vertrek

Hartelijk welkom (weer) op Vlieland. Voor een prettig verblijf hier vragen we
jullie aandacht voor het volgende:
Regelen van de bootreservering.
Iedere school dient zelf contact op te nemen met Rederij Doeksen (internet)
voor de bootreservering.
Als je de boot op komt zullen er eerst een paar bootregels worden vermeld waar
kinderen zich aan dienen te houden. Dit gebeurd door het bootpersoneel. Daarna
word je naar de beneden salon verwezen waar je tijdens de overtocht kunt
verblijven.
Harlingen:


Bij aankomst in Harlingen kan de bagage direct in de daarvoor bestemde
schoolkampkar worden geladen die naast de terminal aan de havenkant
staat. Of in een “Doeksenkarretje” speciaal voor de schoolkampen. Vraag
daar even naar bij aankomst onderin de terminal! Melding hiervan
maken bij de mannen van de rederij die de kaartjes scannen. Deze kar
gaat rechtstreeks van de boot naar de camping.

Bij aankomst







Eventueel het gebruik van de grote zaal bij de administratie regelen.
Meldt bij de receptie het aantal personen waarmee je gekomen bent.
Jullie mogen gratis zwemmen in de Flidunen. Kaartjes haal je hiervoor van te
voren bij de receptie van de camping. Let op de openingstijden van zowel
zwembad, als receptie camping.
Het tentenkamp bestaat uit: 1 grote tent en 6 slaaptenten.
Bij aankomst de inventaris controleren. Noteren welke spullen stuk zijn of
ontbreken. De materialen die je zelf tijdens het kamp stuk maakt weer
aanvullen (indien mogelijk).


Bij ongemakken of schade aangetroffen bij aankomst bellen met;
Magda Brouwer tel: 06-19839559
Edo Oosting
tel: 06-42028447
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Regels voor je “eigen” tent en de grote groepstent








De tenten huren jullie als school van de Stichting School; schade door de
gebruiker veroorzaakt moet uiteraard worden vergoed. Ga er zorgvuldig mee
om en lees daarvoor de onderstaande regels door en neem ze ook door met
de kinderen en de leiding, die ze gaan gebruiken.
Zoveel mogelijk je schoenen buiten de tent laten ( zand en nattigheid).
Nooit tegen het doek aan staan, liggen of duwen. Tassen, bedden e.a. spullen
bij het doek weghouden: Dit voorkomt lekkage! (Vooral bij nat weer gaat dit fout)
Sluit steeds de tenten bij afwezigheid (de vogels komen rustig binnen snaaien)
Gelieve etenswaar/snoep en vooral drinken niet in de slaaptenten te nuttigen.
(spuitkauwgom en drop dat in de mat is ingetrapt !!!! )




Géén vuur en spuitbussen (deo en haarlak) in de tent.
Géén kleding op het tentdoek hangen (over de scheerlijn mag evt. wel; Knijpers zijn
aanwezig in de grote tent).






Nooit aan de tentpalen hangen of je omhoogtrekken.
Tussen de tenten mag niet worden gevoetbald, gehockeyd of anderzijds.
Kies daar het sportveld bij de Bolder en het voetbalveld voor, evt. het bos.
Gehuurde fietsen moeten aan de kant van het pad geparkeerd worden, niet
tussen de tenten.

Wat betreft de grote tent:
In het duingebied stuift er altijd zand, houdt daar rekening mee. ( gelukkig
maar: zand schuurt de maag)







Er staan 2 fietsen voor de leiding, die gebruikt kunnen worden. Deze blijven
permanent aanwezig. Ze moeten bij vertrek weer in de grote tent gezet
worden, NIET op slot.
Let op!!!! Er brand een vlammetje rechts boven bij de koelboxen.
Leg hier niks op. Deksels van Curverbakken smelten direct!
Zet geen vuilniszakken buiten neer (i.v.m. de meeuwen en kraaien)
De spelmaterialen steeds weer in de grote tent terugbrengen
Tip: het andere kamp heeft stroom; Je kan daar vragen je mobieltjes op te
laden. Neem daar een eigen stekkerdoos voor mee.( zet de naam van de
school erop!)

Toiletgebouwen:


Niet zonder begeleiding laten afwassen

8




Niet zonder toezicht, met name het klaarmaken voor de nacht (toilet en
tandenpoetsen). Dit i.v.m. de avondrust die in acht genomen moet worden.
Na tien uur ’s avonds niet meer douchen

Vouwwagen opslagplek:




Reserve matrasjes en slaapzakken kunnen in noodgeval uit de vouwwagen
gepakt worden. LET OP! De kar heeft een zware klep, dus met 2 man
openhouden. (zit niet op slot) Uiteraard na gebruik netjes in de hoes of
opgerold met band terugleggen in de kar.
Reserve tent materialen vind je ook daar. Wordt in principe onder toezicht
van de vakleerkracht gebruikt

Vertrek:
















Op de dag van vertrek moet het kamp (tenten en terrein) om 10.30 uur leeg
en schoon zijn. Wil je iets regelen met de school voor of na jullie kamp, neem
dan zelf contact op met die school.
De slaaptenten dienen uitgeveegd te worden. De matten buiten uitschudden
en terugleggen. (bij regenachtig weer zal je moeten improviseren).Ook de
onderste drukknopen dicht doen.
Groep/leiding!! dient ook de grote tent netjes schoongemaakt achter te
laten; Bijv. niet houdbare etensresten wegdoen. Alle afgewassen spullen zoals
pannen, plastic ronde bakken, borden en bestek, achterlaten in de afsluitbare
bakken. Dit i.v.m. zand en vuil.
Gasflessen: bij vertrek alle gasknoppen afsluiten.( Behalve die van de
koelboxen). Lege gas flessen omruilen bij de kampwinkel. Dit laten
opschrijven. Aan het eind van de kampen wordt alles betaald door de
vakgroep. Geef wel even de naam van de school door en de datum.
Gasbranders en kist die eronder staat a.u.b. ook schoon achterlaten.
De koelboxen netjes van binnen èn buiten schoonmaken. Niet met scherpe
voorwerpen ijs eruit steken aub, maar op tijd laten ontdooien.
Laat de afgewassen spullen echt droog in de schone Curver bakken achter.
Vieze sponsjes, borstels en doekjes weggooien.
Aangebroken of tijdelijk houdbare levensmiddelen graag alleen in overleg met
de school na jou achterlaten.
Koeling dus AAN laten bij vertrek.
Het terrein waar het tentenkamp op staat moet afvalvrij zijn.

Als je er met z’n allen voor gáát, weten we zeker dat het kamp
volgend jaar weer staat.
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Willen jullie voor vertrek controleren of:










De palen recht staan. De scheerlijnen op spanning staan. Niet overdreven
strak afspannen( levert ook doek en paalproblemen op.)
De tenten dicht geritst zijn. De roostertjes achterin mogen open blijven
De mankementen genoteerd zijn op de daarvoor bestemde lijsten.
Alle spullen, gebruikt of niet even zijn gesopt/afgenomen. Dit i.v.m. het
niet te vermijden zand!
Alles in de daarvoor bestemde schoongemaakte gesloten kisten is gedaan.
Alle etenswaren verwijderd zijn, indien niet meer te gebruiken. Inclusief
de vuilnis welke naar het afvalpunt, vooraan bij de camping is gebracht.
De spullen die nog wel gebruikt kunnen worden, goed afgesloten achter
laten voor volgende gebruiker.

De 2 fietsen in de grote tent zetten , niet op slot.

Bij terugkeer dienen zo spoedig mogelijk de materiaal-, school- en de spellijst
ingeleverd te worden. Mailen mag ook.
 In de brievenbus( wel of niet per post) bij Magda Brouwer,
 Karveel 45-72, 8242 VB Lelystad. 0320-280187 / 06-19839559
 m.brouwer@bewegingsonderwijslelystad.nl
Nog even iets over het snacken op de camping:
 Bij de Bolder op de camping kan je patat in grote familiebakken
meenemen naar de tenten. Zeer royale bakken Met snack en evt. een ijsje
willen ze wel een schoolkampprijs maken. Je kan het daar ook binnen in de
zij zaal met de klas nuttigen. Zij serveren het dan uit, met limonade.
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Waar moet men zelf o.a. aan denken?
Slaapzakken (fleece deken in je slaapzak maakt het slapen heerlijk warm,
voor de koude nachten)
Neem liever geen ‘vliegkoffer” mee, maar een sporttas.
Luchtbedden (éénpersoons luchtbed per persoon) of matrasjes, pomp
Zaklampen
EHBO spulletjes
Lampolie en evt. kaarsen. Reserve olielamp “kousjes”, vind je in het

blik met bijzondere dingen, zoals een waterpomptang( om de



gasfles af en aan te koppelen), extra luchtbed stop, een tandenborstel,
reparatie spullen, schaar, nippel voor de ballenpomp, etc. Deze staat
overigens op de bank onder de kooktafel.
Evt. cd speler op batterijen en cd’s

Let op
Op zondag zijn de supermarkten dicht! Ook op de camping. De mogelijkheid
bestaat om boodschappen bijv. telefonisch te bestellen (0562-451395), om die
op zondag bij aankomst even “achterom” bij de kampwinkel op te halen. Dus ook
brood. Ook is er de mogelijkheid van te voren de website van de kampwinkel te
bezoeken en je boodschappen te bestellen: www.kampwinkelklavervier.nl
Handig om brood bij de Kampwinkel 1 dag van tevoren te bestellen en ook de dag
tevoren afbestellen, als het onverhoopt niet nodig is. Wil je een keer
wentelteefjes bakken vraag dan “oud” brood bij de kampwinkel!
Op de boot kun je 10% groepskorting krijgen voor een patatje. Dit moet wel
telefonisch vóórdat je op kamp gaat met rederij Doeksen worden aangegeven , of
al op de heenreis aangeven bij het buffet.
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Ideeën voor dag- en avondprogramma’s
Bezoek alle genoemde items hieronder op internet voor
exacte info!

Bezoek Bezoekerscentrum: tel 0562-451700
www.denoordwester.nl
Plaats: Dorpsstraat 150
Omschrijving :
Allerlei
aanschouwelijke
info over het wad, de zee en Vlieland
Een dia/ filmzaal, zeeaquaria, een roggenbak met
hondshaaien die je kan aaien en soms mag voeren, de
jutterszolder, en veel meer.
 Wadexcursie: al in april/mei regelen bij het
bezoekerscentrum.
 Het trekvogelproject(gratis) informatie bij
bezoekerscentrum;
Trekvogel-reis-doe-krant wordt toegestuurd.
www.vogeltrackers.nl



Bezoek Tromphuis: tel 0562-451600
Plaats
: Dorp.
Omschrijving
: Museum over de scheepvaart
en Vlieland van vroeger.
Speurtocht door het museum voor kinderen.

12


Bezoek vuurtoren
Bezoek aan het overdekte
zwembad Flidunen
Plaats: op 500 m. van de camping, 50 meter lange
glijbaan, turbodouche, jetstream
Kaartjes zijn gratis af te halen bij de receptie van de
camping, doe dit ruim van te voren.
Tel: 0562-451445.

Survival op Vlieland.
Plaats : rond de camping.
Gerard/Jeanet List: 0629583611
Website
:www.vlielandoutdoorcenter.nl
Kosten
: Ong. € 350,- per groep.
Geweldig middag vullend programma voor dubbele
groepen. Denk aan boogschieten. Kanovaren, golfen , buggy rijden, frisbee
werpen naar korven




Tocht met de Vliehors-Expres
Plaats: Op te laten halen op het strand bij
de duinovergang van ons tentenkamp.
Op de fiets of met de bus naar het
Posthuys en daar instappen.
Tel.
:0562-451971/ 0621820842.
E-mail: vliehorsexpres@hetnet.nl
Een middagtocht van 2 uur naar
zeehonden punt Texel en het redding huisje.
Prijs is niet bekend
(aantal pers.. ± 50à 60)
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Verder kunt u in het bos , op het strand , op het sportveld, op de
tennisbaan/basketbalveld , in het dorp en op de camping zelf alles doen wat
je maar kan bedenken.

Een dropping kan de groep zelf bedenken. Loop “via een omweg” achter het
dorp langs, dus aan de Wadkant naar de vuurtoren. Laat de kinderen in
groepen zelf naar de tenten terug lopen. En wacht ze daar op met bv. Broodje
knakworst of chocolademelk. Een andere mogelijkheid is dat er eerst het
vuurtoren spel gespeeld wordt. Daarna mogen de kinderen in groepjes de weg
vinden naar de bankjes bovenaan bij de vuurtoren. Vervolgens terugwandelen
naar de camping.
 Bij het bagagevervoer kan je ook de betaalde dropping weer regelen. De
kinderen worden bij het plein van de receptie opgehaald en ergens
heengereden met militaire wagens. Kosten zijn €2.50 per persoon
Verder kun je heerlijke spelen doen :
 In het bos:
Levend stratego/vlaggenroof
Zweeds loopspel
 Op het strand :
Volleyballen
Beachballen
Voetballen
Vliegeren
Zandkastelen bouwen…………………
Krabben vangen
Etc.
 Op het sportveld:
Voetballen
Slagballen
Het dobbelsteenspel ( te verkrijgen/ en navraag bij Magda, Edo), als vervolg
op dit spel kun je het Vlielandspel spelen. Dit vraagt een grotere
organisatie.
 Tennisbaan/basketbalveld:
Gelegen voor de Bolder, de kantine van de camping




Midgetgolf Eldorado
Dennenlaan 2, vlak bij de boot
Eigenaars Harrie en Maria Jurjens 06 81847551
Voor € 2.80 per kind, of € 3,50 incl. een ijsje
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Fietsen huren

Dit kan bij Jan van Vlieland tel. 0562-451509 ( tegenover de aankomstplaats van
de boot). €3,- per fiets per dag. Even doorgeven dat u bij het schoolkamp
Lelystad hoort. Bij hem kunt u eventueel ook een routebeschrijving krijgen voor
een fietstocht. Wilt u gebruik maken van deze fietsroute, meld dat dan zo
spoedig mogelijk na aankomst op Vlieland.


Een rondleiding bij de KNRM. Tel 06-54635633 John Kuijper

Dit is gratis als de school voor een minimum bedrag van €30,- donateur is/wordt
van de KNRM



Tocht met snelle boten naar de grootste zeehondenkolonie van Nederland.

Plaats:
Tel:
Duur:
Aantal pers.:

bij de steiger van de KNRM in de jachthaven
Klaas Houter 06-53940084
half uur
12 á 15 personen per boot.

Bij groepen die groter zijn kun je deze activiteit perfect afwisselen met
krabbetjes vangen (info bij Magda)
Prijs:
9,- pp
Korting als je alles in één boekt t.w. bagage, dropping, fiets, zeehonden
Je krijgt er een fantastische belevenis voor!!!!!

15

Ideeën voor een avondprogramma
 dropping
 vuurtorenspel; met een grote, fel schijnende lamp in de duinen achter
de heide
 dierengeluidenspel
 bonte avond
 een lekker spannend spookverhaal
 een strandwandeling
 creatieve dingen in de grote tent bv van “messen” schelpen, touw en een
glazen pot, prachtige waxine/kaars-lichtpotten maken
 vele bosspelen zoals Stratego, vlaggenroof, smokkelspel of een Zweeds
loop spel
 Het Vlielandspel, ooit bedacht door oa Edo Oosting. Deze spelopzet volgend
kun je de opdrachten zelf aan passen en zo je eigen Vlieland spel maken.
Voor het originele spel kun je bij Edo of Magda informatie krijgen.
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Niet vergeten
Vergeet voordat je vertrekt vertrek bij Jan van Vlieland tel. 0562-451254,
niet te betalen. In de zaak op het hoekje bij de boot kan je ook pinnen.
-Dropping €3.00 -Bagage €2.00 -Fiets €3.00 -Zeehonden €9.00
Als je het totaalpakket afneemt dan wordt de totaal prijs €16.50
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Declaratielijst

Prijzen voor stuk of zoek geraakte materialen worden met de door u betaalde
borg verrekend en het restant wordt teruggestort.
Prijzen die wij hiervoor moeten berekenen zijn als volgt:
rits kapot
gat in tentdoek
gat in grondzeil

€ 60,00
€ 40,00
€ 30,00

De vakgroep wenst jullie hele fijne dagen,
Namens de Kampcommissie Magda en Edo
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10 Materialenlijst

Tentenkamp 1 “Vlieland”

(inleveren bij Magda Brouwer, Karveel 45-72 of mailen naar
m.brouwer@bewegingsonderwijslelystad.nl )

School/groep:.............................................datum:..................
Materiaal:
Pannen
Braadslee
Pan (gamel)
Kookpannen
Koekenpan
Steelpan of melkkoker
Eten en drinken
Mandjes
Snijplank
Bekers
borden
Bestek+ kookgerei
bestek
rasp
Kaasschaaf
Kurkentrekker
Broodmes
Schilmesjes
Vleesvork
Vleesmes
Blikopener
Garde
Schuimspaan
Opscheplepel
Pannenkoekenmes
Pollepel
Vergiet
Waterjerrycan
limonadejerrycan
emmers

Basis
aantal:
1
1
2
3
1

4
2
40
40

3x 40
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
3
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Aanwezig: Aanwezig: Aanvullen:
aankomst vertrek

Ronde bakken en/of schalen
Thee & koffie
Theeketel (niet voor choco)
Thermoskannen (koffie)
Filter
Waterketel
Afwasspullen
Afwasteiltjes(vierkant)
Gereedschappen en overige
spullen
Hamers
Vegers
Waterpomptang (in groot blik)
nijptang (in groot blik)
Schaar (in groot blik)
Knijpers
olielamp
brandblusapparaat

4
1
2
2
1

4

1
1 per
slaaptent
1
1
1
40
3
1
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11 Schoollijst bij vertrek invullen
(inleveren bij Magda Brouwer, Karveel 45-72 of mailen naar
m.brouwer@bewegingsonderwijslelystad.nl )

Naam School:

Datum:

Opmerkingen over de aanwezige materialen:

Opmerkingen over de tenten:

Welke materialen zijn aangevuld:

Opmerkingen bij vertrek:

Naam leerkracht en telefoonnummer op school:

------------------------------ tel. Nr.------------------------
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12 Spelmateriaallijst kamp 1
(inleveren bij Magda Brouwer, Karveel 45-72 of mailen naar
m.brouwer@bewegingsonderwijslelystad.nl )

Aanwezig:
aankomst
1 voetbal
6 hockeysticks
2 oranje hockeyballen
4 beachbalrackets
2 kleine rubberen beach
balletjes in tennisblik
1 houten slagplank
1 houten slagbalknuppel
4 à 6 tennisballen
1 basketbal ( voor op het plein
voor de Bolder)
1 beachvolleybal
1 handpomp, ligt onder de
kooktafel
2 frisbees
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Aanwezig:
vertrek

Aanvullen

