
Nieuwsbrief GZC Donk “Survival” kamp 2019 
 

Vraag & Antwoord 
 

Vraag 1: In de nieuwsbrief staat niets over de terugreis. Hoe ziet de terugreis eruit? 

Antwoord: Om 15.00 uur staat de bus in Leusden klaar om iedereen terug te brengen naar het 
Groenhovenbad in Gouda. We verwachten hier tussen 15.45 en 16.00 uur te arriveren. 

Vraag 2: Het tijdstip van de heenreis valt onder gebruikelijke etenstijd. Ik vermoed dat u 
verwacht dat ze voor vertrek al gegeten hebben. Is dat correct? 

Antwoord: We gaan ervan uit dat de kinderen al avondeten hebben gehad. 

Vraag 3: Wat zijn de telefoonnummers van de kampleiding in geval van nood? 

Antwoord: In geval van nood kan contact op worden genomen met Erik van Ginkel (06-30 37 95 
95) of Fedor Tresfon (06-22 52 75 30) 

  

 

 

Het kom er aan!  
Binnen afzienbare tijd is het zover dat wij onze jeugdleden meenemen op kamp naar het YMCA 

Kampeercentrum in Leusden.  Wij zijn druk in de weer om het kamp 
voor te bereiden om iedereen een onvergetelijk kamp te bezorgen. 
Wij proberen om de jeugd in een weekend om te toveren in ware 
Rambo’s in de dop. 
In deze nieuwsbrief verstrekken wij handige informatie over het 
kamp. Uiteraard kan het voorkomen dat je als ouder van de 
aankomende Bear Gryllis, ook na het lezen van deze brief, vragen 
hebt over het kamp. Stel ze gerust!  

 

 

 

Hier gaat het allemaal gebeuren 
We verblijven in het weekend van 5 , 6 en 7 juli op het kampeercentrum van YMCA. Dit centrum ligt 
in Leusden aan de Paradijsweg 4 (3832 GT). Alle informatie over het kamp kun je vinden op de 
website van het YMCA kamp via https://www.ymcakampeercentra.nl/index.php/locaties/leusden    

https://www.ymcakampeercentra.nl/index.php/locaties/leusden


Ons tentenkamp bestaat uit:  

 een aantal zevenpersoonsslaaptenten 
met matrassen 

 één eet/recreatietent met elektra en 
verlichting, banken en tafels, borden, 
bekers en bestek, afwasmaterialen 
(theedoeken zelf meenemen), bolderkar 
(voor het halen van het eten en 
afwaswater)  

 een bungalowtent met elektra en 
verlichting, picknicktafel, stoelen, 
koelkast en een afsluitbare kast. 

 Staf/drillinstructor slaaptenten met 
elektra, oplaad mogelijkheid mobiele telefoon en verlichting, kluisje en twee bedden 

Omdat we verblijven in tenten en er ook andere groepen aanwezig zijn op het terrein  willen wij 
vragen om zo min mogelijk waardevolle spullen, zoals sieraden, mobiele telefoons, grote 
hoeveelheden geld mee te geven. We begrijpen dat tegenwoordig het gebrek aan een mobieltje voor 
de jeugd al een ware beproeving is maar we kunnen helaas niet garanderen dat er niets gebeurt met 
de spullen. Voorkomen is beter dan genezen! Uiteraard heeft de leiding wel telefoons bij zich zodat 
telefonisch contact in geval van nood altijd mogelijk is.   

 
 
 

Eten van wat de natuur ons biedt 
Ondanks dat de vrije natuur veel eetmogelijkheden biedt kozen wij er toch voor alle maaltijden te 
laten verzorgen. 
  
Om toch een beetje jagersinstinct te creëren moeten wij met eten zelf ophalen als de bel gaat.  

Iedere ochtend begint de jacht voor het ontbijt om 08.30 
uur. Dit ontbijt bestaat uit diverse soorten brood, kaas, 
zoetbeleg, thee, melk en een krant. Om 13.00 uur jagen 
wij op de lunch die bestaat uit diverse soorten brood, 
kaas, vleeswaren en zoet beleg, thee en melk, fruit.  
Het diner is vooralsnog een verrassing maar zal om 18.00 
uur moeten worden gezocht.  
 
Overigens is de jacht op eten volledig diervriendelijk. Wij 
maken geen gebruik van jachthonden! Je hoeft dus naast 
je kroost geen honden in te schrijven voor het kamp. 
 
Drinken maken wij laagdrempeliger en er kan van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat onbeperkt koffie, thee 

of limonade worden gedronken. Voor de liefhebbers staat er ’s avonds warme chocolademelk klaar.  
  



De “bear” minimum 
Om te voorkomen dat het een ongewilde survival wordt volgt hieronder een overzicht van de spullen 
die per persoon moet worden meegegeven. Let op het is survival dus de kleding kan vies en/of nat 
worden! Zoals eerder al aangegeven raden wij het af om waardevolle spullen mee te nemen.  
Naast genoeg oude (regen)kleding en toiletartikelen dienen de deelnemers mee te nemen:  

 Warme slaapzak met eventueel een hoeslaken en een hoofdkussen 

 Handdoek(en) 

 Theedoek voor enige corveewerkzaamheden  

 Zaklantaarn  

 Belangrijk bij een eventueel ziekenhuisbezoek (al gaan we daar natuurlijk niet vanuit) een 
kopie van het verzekeringsbewijs  

 Zwemkleding (voor het geval dat er gezwommen gaat worden) 

 (eventueel) een knuffel voor het slapen. Het blijven Rambo’s in de dop….. 
 

De reis 
Even overwogen wij om te gaan lopen als goede warming up voor het kamp. Toen wij de afstanden 
zagen besloten wij toch maar met de bus te gaan.  
 
Wij verzamelen om 17.30 uur bij het Groenhovenbad 
in Gouda op de parkeerplaats en vertrekken om 
18.00 uur met de bus naar Leusden. Vriendelijk 
verzoek om op tijd aanwezig te zijn zodat wij op tijd 
kunnen vertrekken.   
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