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Programma Digikamp 
13 t/m 17 augustus 
 
Eindelijk is het weer zover! We gaan op Digikamp.  
We hebben weer onze vertrouwde accommodatie in Schaijk (Noord Brabant) met 
een zwembad voor de deur. Mocht je er nog nooit zijn geweest dan kun je alvast een 
kijken nemen op de website; http://www.deheidebloem.nl/, we zitten in de 
heideheuvel.  
We nemen zelf een xbox, beamer, televisie en router mee. Als je zelf een laptop, 
Ipad, spelcomputer, ds, spellen of wat dan ook hebt die je mee wilt nemen dan mag 
dat natuurlijk. Bedenk wel dat dat op eigen risico is en misschien is het handig om 
het te voorzien van je naam.  
Natuurlijk gaan we niet 5 dagen lang alleen maar gamen. Hieronder staat in het kort 
wat er in ieder geval op het programma staat. Tussen die activiteiten door is er nog 
tijd over om te gamen. Maar natuurlijk kunnen we op zijn tijd ook lekker een potje 
voetballen, een gezelschapsspel doen of samen een film kijken.   
Ouders die zelf hun kind komen brengen worden op maandag om half 5 en op 
vrijdag om 11 uur verwacht. 
Wij hebben er in ieder geval super veel zin in! 
Groeten Bas 
 
 
Maandag 

Tijd  Activiteit  

16.30 Aankomst 

18.00 Eten: broodje gezond en broodje knakworst  

18.45 Koffers uitpakken en bed opmaken 

19.30 Vanavond mag je kiezen; heb jij nog energie voor een avondwandeling 
of blijf je binnen gezellig een spelletje spelen  

 
Dinsdag 

Tijd  Activiteit  

9.00 Ontbijt 

10.30 In de ochtend gaan we allemaal zelf onze eigen zaklamp maken. 
Daarmee kun je nog eens echt schijnen.  

13.00 Lunch  

14.00 Kahoot quiz maken. Via kahoot.it kan je een account aanmaken waarna 
je vragen maakt. Bij de vragen kan je 3 fouten antwoorden bedenken en 
je zet natuurlijk het goede antwoord er ook bij. Je kan zoveel vragen 
maken als je wilt. In de avond gaan we de quiz spelen met de hele groep. 
Iedereen krijgt daarvoor een code die je op je eigen telefoon/laptop kan 
invullen. Met de code kom je in de quiz en speel je tegen elkaar. Wie het 
snelste en de meeste vragen goed heeft wint de quiz. 

18.00 Eten: Pasta bolognese 

18.45 Douchen 

19.30 Kahoot quiz spelen 

 
Woensdag 

Tijd  Activiteit  

9.00 Ontbijt  
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10.30 In de ochtend gaan we ons eigen rugzak ontwerpen. (die hoef je 
namelijk niet zo vaak te wassen) Je mag dat op de computer, telefoon of 
tablet doen. Als je je ontwerp af hebt, dan printen we het op speciaal 
transferpapier en drukken we het op een rugzak.  

13.00 Lunchen 

14.00 Vanmiddag gaan wel lekker actief lasergamen met onze eigen 
lasergamepistolen.  

18.00 Eten: Pasta spinazie 

19.30 Filmavond 

 
Donderdag 

Tijd  Activiteit  

9.45 Uitslapen, voor iedereen die graag uitslaapt, eten we vandaag wat later 
en mag je uitslapen tot 9.45u 

10.00 Ontbijt 

11.00 Als iedereen goed wakker is, gaan we bekijken hoe verschillende 
elektronische apparaten er van binnen uit zien. We hebben allerlei 
apparaten die jullie uit elkaar mogen halen zoals een computer, 
toetsenbord, router, dvd-speler enz. Als we alles uit elkaar hebben 
gehaald gaan we kijken of we het weer terug in elkaar kunnen zetten. 
Zouden ze nog werken? 

13.00 Lunchen  

14.00 Smartphone dropping. Jullie worden op een onbekende plek gedropt 
maar mogen allemaal je telefoon meenemen. Met behulp van je 
smartphone moet je de weg terug zien te vinden naar de Heidebloem.  

18.00 Eten: frietjes met salade 

18.45 Kamer opruimen, tas inpakken en douchen 

19.30 Heb jij na de dropping nog energie voor een potje voetbal of spreekt een 
gamecompetitie op groot projectiescherm je meer aan. Aan jou de 
keuze.  

 
Vrijdag 

Tijd  Activiteit  

8.30 Ontbijt  

9.30 Spullen inpakken 

10.00 Potje voetbal of een spelletje 

11.00 Ontvangst ouders of vertrek naar huis 

 
Beddengoed hoef je niet mee te nemen. Dit nemen wij voor jullie mee. 
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even. 
 
Zelf meenemen: 
De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen: 
- Jas  
- Kleren  
- Toiletspullen 
- Handdoek 
- Zwembroek + zwemtas 
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Het adres is: 
Recreatie park de Heidebloem 
Noordhoekstraat 5  
5374 SC Schaijk  
 
Ons adres is: 
Stavast 
Loo 36a 
5388SB Nistelrode 
Kvk 04037380 
Tel 0412-795284 
Bas 0620903202 
 
  


