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Jong Nederland Liessel
Kamp 2022
Maasbree



Groenten, fruit, brood, banket en vers vlees!

- super vlees van slagerij Bouwmans voor super prijzen
- vers brood en banket van Bakkerij kessels
- grote diepvriesafdeling met horeca snacks en verse maaltijden
- écht vers, de beste kwaliteit voor de beste prijs
- verrassend volledig, verbazend voordelig

volg ons op facebook voor alle nieuwtjes en onze weekaanbiedingen.

Openingstijden:
Ma 12.30 - 18.00 

Di t/m vrij 08.30 - 18.00 
Za 08.00 - 16.00 
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Hallo allemaal

Ja! Je ziet het goed. Het is alweer zover. De kampzwabber ligt 
weer voor je neus. Dat betekent dat het niet meer lang gaat 
duren, Kamp 2022.

Dit jaar niet in Brabant, maar precies de andere kant op. 
Maasbree. Net over de grens in Limburg gaan we van 31 juli tot 
6 augustus een nieuwe week vol avonturen beleven. Ga je mee? 
Lees dan hier verder in de Zwabber alles wat je moet weten. 
Waar moet je zijn? Wat moet je meenemen? Op al je vragen staat 
het antwoord even verderop. Gelukkig zijn er momenteel geen 
beperkende maatregelen en kunnen we weer gewoon zoals 
vanouds op kamp.

Het thema van het kamp is dit jaar: Sprookjes. Dat het één groot 
feest gaat worden, dat staat vast!
Ga je niet mee? Niet getreurd. Je kan volop gaan genieten van de 
verhalen en foto’s die in de loop van het kamp op de website en 
Facebook geplaatst zullen worden.

Daarnaast hebben alle groepen nog een kort stukje in deze 
editie van de Zwabber geschreven. 

We zien iedereen die mee op kamp gaat graag binnenkort in 
Maasbree. Iedereen die niet mee gaat dit jaar wensen we alvast 
een prachtige zomervakantie toe en tot Opening Nieuw Seizoen!

Groetjes,
De Leiding

Jong Nederland Liessel
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Martien Seijkens, Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau

Martien zet zich al meer 
dan 50 jaar in voor diverse 
verenigingen in Liessel. Veel 
verenigingen hebben hun 
materialen bij hem in de loods 
opgeslagen of maken gebruik 
van zijn locatie voor hun 
jaarlijks uitje. 

Al meer dan 50 jaar is Martien 
vrijwilliger bij Jong Nederland. 
Hij was leider, beheerder van 
het clubhuis, ging mee op 
kamp en zorgt elk jaar voor 
een groots vuur tijdens de 
viering van Sint-Maarten. 

Kortom wij kunnen altijd op 
Martien rekenen. Een lintje is 
dus zeker verdiend na zoveel 
jaar vrijwilligers werk. Bedankt 
Martien!
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De Guppies

Na heel veel leuke spelletjes en natuurlijk ons sprookjes 
weekend, is het bijna tijd voor kamp. Tijdens het groepsweekend 
ging het super goed dus we hebben besloten om van dinsdag 3 
augustus tot zaterdag 6 augustus op kamp te gaan. Het kamp 
gaat er ongeveer hetzelfde uit zien als ons weekend. We staan 
op met apél en we spelen de hele dag spelletjes. 

Het thema is dit jaar sprookjes. Dat is toevallig hetzelfde thema 
als ons weekend. Wij hebben al heel veel leuke spelletjes 
bedacht die we gaan doen. Wij hebben er super veel zin in, jullie 
ook? 

Groetjes de leiding,

Bianca, Emma en Pien

Jong Nederland Liessel
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Minioren

Sommigen van jullie weten nog hoe de groep begon. Een paar 
kinderen in een gezellig groepje. Nu zijn de Minioren niet zo 
mini meer, zelfs de groep is niet mini meer! Daarom wordt het 
eens tijd om een leuke nieuwe naam te verzinnen. Wij geven 
jullie daarom een leuke opdracht voor thuis. Jullie vriendjes, 
vriendinnetjes en familie mogen natuurlijk mee helpen. De 
opdracht luidt als volgt “Verzin een leuke nieuwe groepsnaam 
met bijbehorend groepslogo”! Op kamp zien we dan graag al 
jullie creaties en gaan we natuurlijk de leukste uitkiezen, met 
misschien wel een leuke prijs voor de winnaar! Succes. 

Weten jullie toevallig al waar we dit jaar heen gaan? Met de 
groep samen hebben we al een klein voorproefje gehad met 
ons “Miniorenweekend” hopelijk hebben jullie hiervan genoten 
en zien we jullie dit jaar allemaal op kamp van 31 Juli tot 6 
augustus! Ja dit lezen jullie goed, dit jaar mogen jullie maar liefst 
7 dagen op kamp. Nog meer dagen vol plezier en niet slapen.. of 
misschien toch wel heel goed? Wij hebben we in ieder geval al 
veel zin in om met jullie weer lekker op kamp te gaan. Een geluk 
hebben jullie nog wel in tegenstelling tot de oudere kinderen, 
jullie worden nog lekker gebracht met de auto. Zodat de ouders 
jullie op het kampterrein nog kunnen komen uitzwaaien.

Even een kleine tip voor jullie als minioren, label je kleren of 
zet je initialen op je kleren en spullen dit om verwarring te 
voorkomen. Ook helpt het als je samen met je ouders de tas 
inpakt, zodat je weet waar al je spullen gebleven zijn.

Wij gaan verder programmeren! Wij hebben er zin in, jullie ook?

Groetjes de Miniorenleiding
Bo, Thomas en Gradje.. uuh Gerard
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De Malle Henkies

Na een leuk, gezellig en spannend groepsweekend is het weer 
bijna tijd voor kamp! Het enige verschil met vorig jaar en dit jaar 
kamp is dat we nu niet meer in een bubbel hoeven te zitten en 
we naar het kampterrein toe fietsen, hopelijk verliezen we onze 
snelheid niet.

In het afgelopen half jaar hebben we natuurlijk ook nog veel 
leuks beleefd tijdens het groepdraaien, niet alleen binnen, maar 
ook meer buiten door het goede weer. Hierbij hebben we al vaak 
in het bos en op het veld leuken spellen kunnen doen en hopen 
we dat nog veel vaker met jullie te kunnen doen.

Dit was hem weer, peace out en laterssss

Piet, Noa, Renske en Jan

Jong Nederland Liessel
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Twinkels

Het was weer een apart jaar afgelopen seizoen maar we 
mochten eindelijk weer zoals normaal aan de gang. Met onze 
kleine groep van 8 leden hebben we toch het een en ander 
beleefd. Filmavond, lasergamen of barbecueën is ons allemaal 
goed af gegaan en we zijn nog niet klaar dit seizoen.

Op het moment van schrijven is ons weekend achter de rug. Het 
was een klein voorproefje van kamp en de avonturen die we gaan 
beleven.

Kamp staat nu voor de deur en we hopen dat jullie het erg leuk 
gaan vinden want het gaat hopelijk een speciale editie voor 
onze groep worden. We verklappen natuurlijk nog niet wat we 
allemaal gepland hebben maar jullie kunnen je borst alvast nat 
maken. Het kampthema is dit jaar sprookjes dus wie weet zien 
we prinses Camilia voor de laatste keer terug. Dit zal ook de 
laatste keer zijn want na dit kamp stopt Camiel als leiding bij 
Jong Nederland.

Wij hopen dat jullie er allemaal zin in hebben en dat iedereen 
erbij kan zijn om er een super kamp van te kunnen maken!

Groetjes,

Camiel en Sanne
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De Pingus’s

Kamp 2022 staat weer bijna voor de deur! Zoals altijd gaan wij 
de hele week weg en gaan we op de fiets naar het kampterrein 
in * tromgeroffel* Maasbree. Het thema van kamp is sprookjes, 
dus neem je mooiste prinssesenoutfit mee.
Wat we precies gaan doen, blijft nog even een geheim. 

Het afgelopen jaar hebben we super leuke dingen gedaan, zoals 
schilderen a la Bob Ross. Hoewel het voor sommige toch lastig 
is om alle stappen te volgen.

Daarnaast zijn er koekjes gebakken (en opgegeten) en natuurlijk 
kunnen we het primitief weekend niet vergeten!

Groetjes,

Ryler, Thomas en Ilja

Jong Nederland Liessel
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De Torpedo’s

Primitief weekend overleefd! 
Nadat we last-minute de weekend locatie hebben moeten 
aanpassen, hebben we samen met de Pingu’s toch weer een 
mooi weekend achter de rug in ons eigen Liessel. Iets minder 
primitief helaas, maar gelukkig heeft de Hudo niet mogen 
ontbreken.
Na een rustigaanvondje bij het kampvuur op vrijdag zijn we 
zaterdag naar Eindhoven gegaan om daar een heuse klimwand 
te trotseren! Dat de jongens niet alleen qua gedrag soms wat 
weg hebben van aapjes bleek daarnaast ook in het aanwezige 
klimtalent, want de echte waaghalzen hebben het toch gered tot 
aan het 16 meter hoge plafond.

Na een heerlijk avondmaal bereid door de Pingu’s is er nog een 
smokkelspel gespeeld in de bossen en hebben we ons daarna 
weer lekker opgewarmd bij het kampvuur, waar een groot aantal 
het bijna licht hebben zien worden.
Gelukkig mocht iedereen van de leiding lekker uitslapen, wat 
ons zelf ook niet slecht uitkwam.
Afgesloten met een ijsje in het dorp kijken we terug op een mooi 
weekend en begint het zomerkamp al weer te kriebelen!

Groetjes Dirk en Robbert
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Algemene informatie kamp Maasbree
Het is weer bijna zover, kamp 2022 staat voor de deur. Dit jaar 
gaan we naar Maasbree. Om te zorgen dat alles weer soepel 
verloopt hebben wij voor jullie alles nog een keertje op een rijtje 
gezet.

Noodnummer
In geval van nood zijn we te bereiken onder: 06-38359070 
(Lianne Keijzers) In geval van geen gehoor aub voicemail 
inspreken of sms / WhatsApp sturen.

Kampadres
Jong Nederland Maasbree 
Breestraat 11 
5993 BH Maasbree

Wilt u een kaartje sturen vergeet dan niet duidelijk op de kaart 
te vermelden:
T.N.V Jong Nederland Liessel 
Naam kind 
Groep kind

Kampverantwoordelijke en kookstaf
De kampverantwoordelijke van 
dit jaar is Lianne Keijzers.
De kookstaf bestaat uit:, Hedy 
Hikspoors, Jonne van Heijster 
en Marly van Gog. Wij wensen 
ze veel succes en natuurlijk 
een leuke week!

Kampinformatie
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Bagage inleveren
De Guppies en de Minioren die met de auto worden gebracht 
nemen hun bagage zelf mee. De Malle Henkies de Twinkels, 
Pingu’s en de Torpedo’s kunnen de bagage inleveren bij Martien 
Seijkens op de Leijsingweg 8 op vrijdagavond 29 juli tussen 
19.00 en 19.15 uur.

Bagage ophalen
Op zaterdag 6 augustus arriveren de Guppies en de Minioren en 
de bagage van alle leden rond 12.00u uur op het marktplein.

Labelen
Alle bagage moet gelabeld zijn, omdat we met veel mensen 
op kamp gaan en dus niet kunnen voorkomen dat er veel van 
dezelfde spullen zijn. We kunnen de gevonden spullen natuurlijk 
niet thuis brengen als er geen naam in staat. Labelen wil zeggen 
dat u de initialen (de eerste letter van de voor- en achternaam) 
van uw kind in al zijn/haar spullen zet. Vergeet niet de kleren die 
de kinderen aan hebben als zij op kamp gaan.

Luchtbedden
De laatste jaren zien we steeds vaker dat kinderen een extra 
hoog, extra breed of soms zelfs een tweepersoons luchtbed 
mee krijgen. Dit lijkt leuk, maar onze tenten zijn berekend op de 
“standaard” maat luchtbedden. Hierdoor is het al voorgekomen 
dat niet alle kinderen in de tenten passen, of dat 3 kinderen 
2 luchtbedden moeten delen ook kunnen tenten hierdoor 
beschadigden. Daarom willen wij u ook vragen kinderen alleen 
normale luchtbedden of matjes mee te geven.
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 Standaard maat luchtbed of 
schuimrubbermatras,  geen 
stretcher!

 Slaapzak
 Zakdoeken
 3 badhanddoeken
 3 theedoeken
 Nachtkleding
 8 paar sokken
 8 onderbroeken
 Warme trui
 Extra stel kleding
 T-shirts
 Korte broeken
 Lange broek(en)
 Pet
 Zwemkleding en badlaken
 Regenpak
 Gymschoenen 
 Slippers of sloffen
 Laarzen
 Zeep
 Washandjes
 Tandenborstel en tandpasta
 Kam of borstel

 Schrijfpapier en pen
 Kaarten met postzegels 

  en adressen
 8 wasknijpers
 Grote stoffen zak voor de

  vuile was (geen plastic zak)
 Veiligheidsspelden
 Zaklamp
 Rugzak
 kussen, 
 Eventueel knuffeldieren, 

  kleine gezelschapsspelen
 Absoluut geen radio, 
computerspelletjes, iPods,  

  mp3speler,  mobiele 
telefoons e.d.  (behalve als 
dit anders door  de eigen 
groep is  gecommuniceerd)

 Maxioren: Geen deodorant  
of luchtjes

 Kaarten, enveloppen 
en postzegels voor een 
berichtje naar thuis.

Algemene bagagelijst

Bagage niet in koffers en/of vuilniszakken, dus in een 
weekendtas!

Kampinformatie

De Minioren, Malle Henkies, Twinkels, Pingu’s en de Torpedo’s 
moeten voor zondagavond een lunchpakketje meenemen!
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Tip
Laat uw kind zelf mee inpakken, zodat ze weten wat ze bij zich 
hebben en plak een lijst met daarop alles wat erin de tas zit aan 
de binnenzijde van de tas. De leiding en de kinderen kunnen zo 
controleren of alles in de tas zit als we weer naar huis gaan.

Vertrektijden Malle Henieks, Twinkels, Pingu’s en 
de Torpedo’s 
De Malle Henkies, de Twinkels, Pingu’s en de Torpedo’s zullen 
ook dit jaar weer met de fiets naar het kampterrein gaan. Zorg 
dus dat bij vertrek je fiets in goede staat is. Zondag 31 juli 
om 11.30 uur vertrekken deze fietsers vanaf het marktplein. 
Vervolgens verwachten wij dat ze rond 14.00 uur in Maasbree 
zullen aankomen. Tussen 14.30 en 15.00 is er ook de gelegenheid 
voor ouders om het kampterrein te bezichtigen. De kookstaf 
zal zorgen dat de koffie & thee weer klaar staat. Om 15.00 uur 
zwaaien we de ouders uit, en dan zal het kamp echt beginnen!
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De Guppies
De Guppies gaan een paar nachtjes korter dan de oudere 
groepen, het kamp van de Guppies begint dinsdag 2 augustus. 
Wij verwachten de Guppies dan met bagage om 11.00 uur op het 
kampterrein. Dan is er ook de gelegenheid voor de ouders om 
het kampterrein even te bezichtigen. Om 11.30 zullen we dan de 
ouders weer uitzwaaien waarna het kamp ook voor de Guppies 
begint.

Minioren
De Minioren worden zondag 31 juli om 14:30 uur op het 
kampterrein in Maasbree verwacht. Tussen 14.30u en 15.00 
is er ook de gelegenheid voor ouders om het kampterrein te 
bezichtigen. De kookstaf zal zorgen dat de koffie & thee weer 
klaar staat. Om 15.00 uur zwaaien we de ouders uit, en dan zal 
het kamp echt beginnen!

Terugreis
Zaterdag 6 augustus hebben we dan natuurlijk nog de terugreis. 
De Malle Henkies de Twinkels, Pingu’s en de Torpedo’s  zullen 
deze weer met de fiets afleggen, Zij verwachten rond 12.30u 
weer in Liessel aan te komen. De Guppies en de Minioren worden 
door de leiding met de auto mee teruggenomen naar Liessel. 
Zij zijn rond 12.00u weer op het marktplein. De bagage van alle 
leden kan daar dan ook opgehaald worden.

Facebook en website
Ook dit jaar zullen we op Facebook en de website weer actief 
zijn met nieuws en foto’s vanaf het kamp. We gaan ons best doen 
om jullie iedere dag weer op de hoogte te houden. Helaas is het 
internet (en het bereik in het algemeen) in en om elke blokhut 
niet zo goed. Het zou dus kunnen zijn dan het nieuws en foto’s 
iets later te bewonderen zullen zijn. Like ons dus op Facebook en 
houd onze website in de gaten!

Kampinformatie
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Tot slot
Wij hopen dat alle informatie duidelijk is. Mochten er nog vragen 
zijn kunt u die altijd aan de leiding vragen. Graag verzoeken we 
u nogmaals om rekening te houden met alle regels betreffende 
de bagage. Deze zijn er met goede reden (beschikbare ruimte, 
beschadiging tenten, kwijtraken spullen, etc.)

Daarnaast willen we u erop wijzen dat de (voornamelijk 
jongere) kinderen graag een kaartje van het thuisfront 
ontvangen. De kinderen kijken er vaak erg naar uit dat ze een 
berichtje ontvangen. Het komt soms voor dat kinderen geen 
kaartje ontvangen en het is voor de leiding dan lastig om dit 
naar de kinderen toe uit te kunnen leggen. We willen u ook 
verzoeken om dit vroeg in de kampweek te versturen zodat 
deze zeker optijd aan komt. Verder wensen we iedereen alvast 
een prettig kamp toe!
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Spookjesquiz

Vraag 1
Met welke zin begint een 
sprookje vaak? 

A. Er was eens...
B. 100 jaar geleden...
C. In de prehistorie toen er nog 

dino’s waren...

Vraag 2
Wat heeft Roodkapje bij zich?

A. Haar fiets
B. Haar mobieltje, duhh!
C. Een mandje met eten

Vraag 3
Wat kreeg Sneeuwwitje van de 
heks?

A. Een bedorven peer
B. Een vergiftigde appel
C. Een reep chocolade

Vraag 4
Wie zou de wolf wil graag 
willen opeten?

A. Niemand, de wolf is een 
vegetariër geworden

B. De drie biggetjes
C. Rapunzel 

Vraag 5
Welk meisje moest de hele dag 
poetsen?

A. Assepoester
B. Sneeuwwitje
C. Elsa 

Test je sprookjes kennis!
Weet jij alles over sprookjes? Test je sprookjes kennis met de 
Jong Nederland sprookjes quiz!



19

Colofon

“De Zwabber” is het clubblad van Jong Nederland Liessel en 
verschijnt 1 keer per jaar voor alle kaderleden, jeugdleden en 
ouders van Jong Nederland Liessel.

Redactie 
Robbert van der Zanden 
Camiel Goossens
Marly van Gog
Bianca Smits
Piet Kuijpers
Gerard Matheij

Telefoonnummer blokhut
0493-342427

Website
www.jongnederlandliessel.nl
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