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Programma Voorjaarskamp 
30 april t/m 4 mei 
 
De vogeltjes zijn volop bezig hun nestje te bouwen en fluiten er vrolijk op los, het is 
voorjaar! Traditie getrouw laten we vlak voor het voorjaarskamp kuikentjes uitkomen 
die we meenemen. Naast de kuikentjes nemen we ook de skelters en crossfietsen 
mee. We verblijven in groepsaccommodatie D’n Eik in Uden (www.dn-eik.nl). Ouders 
die zelf hun kind komen brengen worden op maandag om half 5 en op vrijdag om 11 
uur verwacht. 
Het beloofd een super gezellig kamp te worden!  
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 
over de heuvels van Bedaf of blijf je binnen gezellig een spelletje spelen.  

 
Dinsdag 

Tijd  Activiteit  

9.00 Ontbijt 

10.30 We delen de groep op in 2 groepen. De ene groep start de ochtend met 
een spectaculaire mountainbike tocht door de bossen. De andere 
groep gaat pijl en boogschieten. Een beetje oefening in het pijl en 
boogschieten gaat je deze week nog goed van pas komen.  

13.30 Lunch  

14.30 Vanmiddag draaien we de rollen om. Heb je vanochtend gemountainbiked 
dan ga je nu pijl en boogschieten en andersom. 

18.00 Eten: Pasta bolognese  

18.45 Douchen 

19.30 Spelletjesavond   

 
Woensdag 

Tijd  Activiteit  

9.00 Ontbijt  

10.30 Na het ontbijt gaan we tennishonkbal spelen. Een super leuk spel dat 
we bij Stavast bedacht hebben en eigenlijk een combinatie is van tennis 
en honkbal. 

12.30 Als het lekker weer is, lopen we met zijn allen naar de Bedaf om daar 
gezellig te gaan picknicken.  
Na de picknick blijven we op de Bedaf om daar archery tag te spelen.    

18.00 Eten: Pasta spinazie 

19.30 Casinoavond  

 
Donderdag 

Tijd  Activiteit  

9.45 Uitslapen, voor iedereen die graag uitslaapt, eten we vandaag wat later 

http://www.dn-eik.nl/


 

0412-795284 www.stavast.nu info@stavast.nu 

en mag je uitslapen tot 9.45u 

10.00 Ontbijt en lunchpakket smeren 

11.15 Keuze; zwemmen bij het Golfslagbad in Oss of een heerlijke 
voorjaarswandeling in de bossen.   

18.00 Eten: frietjes met snack en salade 

19.00 Kamer opruimen, tas inpakken en douchen 

19.30 De laatste avond bouwen we een mooi kampvuur en kunnen we met zijn 
allen weerwolven rond het kampvuur. 

 
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. 
Dekbed of slaapzak dien je wel zelf mee te nemen! 
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, bel ons dan even. 
 
Tot op het kamp, wij hebben er heel veel zin in! 
 
Groetjes Bas 
 
Zelf meenemen: 
De volgende dingen moeten jullie zelf meenemen: 
- Jas  
- Kleren  
- Toiletspullen 
- Handdoek 
- Zwembroek + zwemtas 
 
Het adres is: 
Groepsaccommodatie D’n Eik 
Schansweg 11 
5406 TP Uden 
 
Ons adres is: 
Stavast 
Loo 36a 
5388SB Nistelrode 
Kvk 04037380 
Tel 0412-795284 
 
  


