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Programma 
 
 Vrijdag: 
18:00 : Tas inpakken  
  
 Zaterdag: 
09:45 : Verzamelen thuis op de stoep 
10:00 : Vertrek naar kamp locatie  
11:00 : Wandeltocht 
13:00 : Slaapzaal inrichten 
14:30 : Knutselen  
18.00 : Barbecue 
20.30 : Online quiz 
23.00 : Bedtijd 
  
 Zondag: 
09:00 : Opstaan en ontbijten 
10:30 : Ochtend gymnastiek  
12:30 : Eten (Lunchpakket) 
13:30 : Spelen middag 
17:30 : Eten friet 
20:00 : Online quiz 
24:00 : Bedtijd 
  
 Maandag: 
09:00 : Opstaan 
09:30 : Ontbijt 
10:00 : Oefenen Talentenshow 
11:45 : Pannekoeken eten en opruimen 
13:00 : Voorbereiding Talentenshow 
14:00 : Talentenshow 
15:30 : Terug naar je eigen kamer   
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Inleiding 
 
Vanwege de corona kunnen we dit jaar helaas niet met z’n allen op Pinksterkamp.  
In de plaats hiervoor hebben we een virtueel kamp bij je thuis georganiseerd.  
 
Het S.O.S. FESTIVAL mag geen doorgang vinden, maar we gaan er samen een 
FEESTJE van maken. 
 
Als het mogelijk is bij jou thuis kan je in plaats van op je eigen kamer misschien in de 
garage, schuur, tuinhuis of een tent gaan slapen zodat het toch lijkt als of je weg 
bent. Overleg natuurlijk wel eerst met je ouders. 
 
Je hebt hier het draaiboek voor je. Dit is het programma wat we normaal op het 
S.O.S. kamp gebruiken. Je kan zelf beslissen of je het hele programma doet of 
onderdelen hiervan. En je gaat zelf bedenken hoe je dit zelf thuis uit gaat voeren. 
Houd hierbij wel rekening met de maatregelen die genomen zijn vanwege het corona 
virus.  
 
 
We wensen je/jullie een heel erg gezellig en fijn kamp toe. 
 
Op gepaste afstand zullen wij jullie volgen. 
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Vrijdag 29 mei 
Tas inpakken 
 
Op vrijdag 29 mei gaan we onze tas inpakken, wat moet er allemaal in? Zie het lijstje 
hieronder; 
 
 slaapzak en luchtbed of matras en eventueel een kussen  
 pyjama 
 toiletspullen (tandenborstel, kam etc.) 
 regenjas en zwemspullen 
 dikke trui, lange en korte broek (sportbroekje) 
 extra sokken, zakdoeken, ondergoed voor drie dagen 
 bestek (lepel, vork, mes en theelepeltje) 
 plastic bord en mok 
 een theedoek 
 een lunchpakket voor de eerste dag ’s middags 
 Zonnebrand 
 WC-rol 

 Mobieltje of laptop (alléén dit jaar om de online opdrachten te maken en te bekijken!      ) 
 géén energydrankjes 
 
Een zak chips staat niet op het lijstje maar kan natuurlijk wel lekker zijn voor als je trek krijgt 
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Zaterdag 30 mei 
 

Verzamelen buiten op je eigen stoep 
 
Om 10 uur ga je buiten op de stoep staan met je 
tas. Vraag dan iemand om je naam te roepen 
zodat we kunnen checken dat je aanwezig bent. 
Als je je naam hoort roep je natuurlijk keihard 
JAAAA! 
 
 

Vertrek naar kamp locatie 
 
Als iedereen virtueel (in je gedachten) aanwezig is kunnen we vertrekken naar de 
kamp locatie. Breng je tas naar de plek waar je dit weekend mag gaan slapen: 
schuur, garage, serre, berging, tent, tuinhuis …, zoek zelf maar een leuke plek uit. 
Overleg natuurlijk wel eerst met je ouders. 
 
 

Wandeltocht 
 
Maak een flinke wandeling door je tuin of buurt (pas op de minimale 1,5 meter 
afstand) of doe onderstaande virtuele wandeltocht door Volkel. Tijdens de 
wandeltocht eet je natuurlijk een appeltje. 
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Vituele wandeltocht door Volkel 
 
Weet jij waar deze foto’s in Volkel zijn genomen. Vul ze in de juiste volgorde in op 
google maps. Welke letter komt eruit als je alle juiste plekken hebt ingevuld. heel 
belangrijk: je gaat te voet dus vergeet niet om bij google maps op het wandel 
poppetje te klikken! Geef jouw antwoord met je naam door via de mail naar 
sos@jeugdhuisdesprong.nl . Succes!!  
 

1 2 3 

4 5 

6 7 

 
Als je weer terug bent staat er een beker ranja voor je klaar.  
 
 

  

mailto:sos@jeugdhuisdesprong.nl
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Slaapzaal inrichten 
 
Eindelijk aangekomen op je kamp locatie 
vraag je je ouders wat het kamp 
reglement is. Oftewel maak goede 
afspraken met je ouders wat wel en niet 
mag! 
Voordat je je luchtbed mag gaan 
oppompen mag je nog een leuk kamplied 
verzinnen en hardop gaan zingen. Dit lied 
oefen je het hele weekend zodat je het 
maandag uit je hoofd kan zingen. Je mag 
hier natuurlijk ook een filmpje van maken 
en dit naar ons toe (laten) sturen via Instagram of Facebook. 
 
 

Lunch 
 
Na het inrichten van je slaapplek ga je je meegenomen lunch pakketje op eten. Een 
lekker bekertje ranja hoort hier natuurlijk bij. 
 
 

Knutselen 
 
Maak een leuke creatie over hoe jammer jij het vindt dat het kamp niet echt door 
gaat. Maak er een foto van en stuur die naar sos@jeugdhuisdesprong.nl. De mooiste 
creaties zullen wij op de website zetten. 
 
 

  

https://www.instagram.com/s.o.s._volkel/
https://www.facebook.com/stichtingjeugdbelangenvolkel/
mailto:sos@jeugdhuisdesprong.nl
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Barbecue 
 
Vraag je ouders of ze een lekkere 
hamburger, frikandel of worstje willen 
barbecueën. Een beetje aangebrand mag 
want dat is op kamp ook altijd zo. 
Stokbroodje, wortel en saté saus of 
mayonaise erbij. Als toetje een lekkere 
fruitcocktail en je kunt er weer een avond 
tegen. 
Je kan je eigen bestek en bord afwassen 
en met de theedoek uit je tas/koffer droog 
maken en opruimen. 
 

 
Online quiz 
 
Na 9:00 uur staat er op de website https://www.jeugdhuisdesprong.nl/s-o-s-home/ 
een link naar het eerste deel van onze online quiz. Vul de antwoorden zo goed 
mogelijk in. Als je je antwoorden voor maandag 1 juni 18:00 instuurt ding je mee naar 
1 van de mooie prijzen. 
De vragen gaan vandaag over de volgende onderwerpen: 1. Kinderzitting 2020 deel 
1: DVD 1 De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden op DVD1 van de 
Kinderzitting 2020. Heb je de DVD van de Kinderzitting 2020 nog niet opgehaald? 
Doe dit dan snel bij Sandy en Rob, Elandstraat 31. Deze heb je nodig om de vragen 
te kunnen beantwoorden! Heb je de DVD van de Kinderzitting niet in je bezit? Vraag 
dan een vriendje of vriendinnetje of je die van hem of haar mag lenen! 
Deel 2 van de vragen van vandaag gaan over het S.O.S. Pinksterkamp 2019. 
 
 

Bedtijd 
 
Het is tijd om te gaan slapen. Dus wassen plassen en naar je slaapzak. Je mag nog 
heel even kletsen en wat chips eten maar daarna moet je toch echt stil worden en 
gaan slapen. 
 
  

https://www.jeugdhuisdesprong.nl/s-o-s-home/
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Zondag 31 mei 
Opstaan en ontbijten 
 
Zorg voor een heerlijk ontbijtje. Pak je eigen bestek, bord en 
mok. 
Je kan kiezen tussen bruin of wit brood. Denk eraan om 
vandaag een lunchpakket te maken. Stop het in een zakje of 
broodtrommel en zet je naam erop.  
Na afloop staat het afwassopje klaar zodat je je spullen af kan 
wassen. 
 
 
 
 
 
 
 

Ochtend gymnastiek 
We gaan de dag fit beginnen. We hebben tenslotte een goede nachtrust gehad. 
Op YouTube hebben we een filmpje gezet waar je aan mee kan doen. 
https://youtu.be/0iRqvZY7v8w 
 
Een filmpje of foto hiervan is natuurlijk leuk om te (laten) delen met ons via Instagram 
of Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eten (Lunchpakket) 
Vanmorgen heb je je lunchpakket gemaakt. Zoek een leuk plekje op. Neem je 
lunchpakket en een beker ranja, thee of melk mee. 
 
 

  

https://youtu.be/0iRqvZY7v8w
https://www.instagram.com/s.o.s._volkel/
https://www.facebook.com/stichtingjeugdbelangenvolkel/
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Spelen middag 
 
Om je deze middag actief bezig te laten zijn, zijn hier een aantal opdrachten die je 
mag uitvoeren.  

 
 
 
Na een glaasje ranje en een lekker waterijsje ga je verder met; 
 

 
 
Als het mooi weer is mag natuurlijk de zeepbaan niet ontbreken, maar probeer zelf 
niets te breken. 
 
Ook hebben we deze middag mog een challenge welke via onze Instagram gestuurd.  
 

Eten friet 
 
Vandaag staat er friet met een lekkere gehaktbal 
op de menukaart. Vraag je ouders of ze hier iets in 
kunnen betekenen. 
 
 

  

https://www.instagram.com/s.o.s._volkel/
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Online quiz 
 
Vandaag kampquiz nummer 2. Ook hier is de link te vinden op de website 
https://www.jeugdhuisdesprong.nl/s-o-s-home/ 
 
De vragen gaan over de volgende 2 categorieën: 
 
1. Kinderzitting 2020 deel 2: DVD 2 (na het officiële gedeelte) 
De antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden op DVD2 van de Kinderzitting 
2020. 
 
Heb je de DVD van de Kinderzitting 2020 nog niet opgehaald?  
Doe dit dan snel bij Sandy en Rob, Elandstraat 31. Deze heb je nodig om de vragen 
te kunnen beantwoorden!  
 
Heb je de DVD van de Kinderzitting niet in je bezit? Vraag dan een vriendje of 
vriendinnetje of je die van hem of haar mag lenen! Je hoeft de antwoorden immers 
niet persé vandaag in te leveren, maar zorg wel dat je het formulier vóór 
maandagmiddag 1 juni 18:00 hebt verzonden! 
 
2. S.O.S. algemeen + Seizoen 2019-2020 
Deze vragen gaan over de S.O.S. in het algemeen en het afgelopen S.O.S. seizoen 
 
Heel veel plezier en succes met het beantwoorden van de vragen! 
 
 

Late night snack 
 
Om in festivaltermen te blijven. In de avond nog een warme hap. Na de spooktocht 
krijg je altijd een broodje knakworst en een beker warme chocolademelk. Heerlijk nog 
even wat eten voordat je gaat slapen. Het is tenslotte kamp ☺. 
 
 

Bedtijd 
 
Het is tijd om te gaan slapen. Dus wassen plassen en naar je slaapzak. Je mag nog 
heel even kletsen en wat chips eten maar daarna moet je toch echt stil worden en 
gaan slapen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Voor de ouders vanavond is het spooknacht dus is het misschien wel eng om de kinderen 
vannacht eens flink de stuipen op het lijf te jagen  wHa Ha Ha Ha  

 

https://www.jeugdhuisdesprong.nl/s-o-s-home/
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Maandag 1 juni 
Opstaan en ontbijten 
 
Het is iets later geworden dan gisteren, maar vanwege de spooktocht hebben we 
minder geslapen vannacht. 
Vanmorgen alleen een boterham smeren voor het ontbijt. Met een beetje geluk is er 
iemand die pannenkoeken bakt voor de lunch. 
 
 

Oefenen Talentenshow 
 
Vanmiddag staat de bonte middag op het programma. Hiervoor moet natuurlijk een 
stukje geoefend worden en attributen geknutseld worden. Je kan zelfs verkleedkleren 
gebruiken als je die hebt liggen. 
Als je het lief vraagt willen andere leden van het gezin nog wel mee doen met het 
stukje. 
 
 

Pannenkoeken eten en opruimen 
 
Heb je iemand gevonden die pannenkoeken 
bakt? Zoniet pak dan een boterham. Op het 
kamp hoef je niet zuinig te zijn met de fles stroop 
of de poedersuiker. Smakelijk eten. En een foto 
van jou tijdens het eten is natuurlijk altijd leuk om 
te (laten) delen op Instagram of Facebook. 
 
 
 
 

Aan alle leuke dingen komt een einde. Ook bijna 
aan het S.O.S. Virtueel Pinksterkamp. Je mag al 
je spullen opruimen in je tas, vergeet je bestek niet 
en je rondslingerende sokken. Alle spullen mag je 
bij elkaar zetten, dan kunnen deze straks 
opgehaald worden door een van je ouders als ze 
je komen halen. 
Vergeet niet te zorgen dat al je rotzooi is 
opgeveegd of dat je zelf met de stofzuiger alles 
schoongemaakt hebt. 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.instagram.com/s.o.s._volkel/
https://www.facebook.com/stichtingjeugdbelangenvolkel/
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Online quiz 
 
Voor dat je ouders komen heb je nog even tijd om de online quiz van vandaag in te 
vullen. Zet nog even alles op alles voor de laatste kampquiz van dit virtuele 
Pinksterkamp! De link is natuurlijk te vinden op de website 
https://www.jeugdhuisdesprong.nl/s-o-s-home/ 
 
Vandaag gaan de vragen over deze 2 onderwerpen:  
 
1. Carnaval 2020  
Ben je er dit jaar bij geweest in de Sprong met carnaval? En heb je overal goed 
opgelet en meegedaan? Dan ga je vast scoren met deze vragen!  
 
2. Website: https://www.jeugdhuisdesprong.nl/ 
De antwoorden op deze vragen kun je terugvinden op de website van de S.O.S. 
 
Neem gerust je tijd, maar zorg wel dat je het formulier vóór vanmiddag 18:00 hebt 
verzonden!   
(en ook de quizzen van de afgelopen dagen mocht je die nog niet verzonden 
hebben!) 
 
Heel veel plezier en succes met het beantwoorden van de vragen! 
 

Talentenshow 
 
Ter afsluiting van dit kamp 
laat je je ouders, en eventueel 
andere liefhebbers, je zelf 
gemaakte bonte middag stuk 
zien. Een filmpje ervan kun je 
naruurlijk delen met ons via 
Instagram of Facebook. 
 
 
 
 
 
 

Terug naar je eigen kamer   
Het Pinksterkamp van de S.O.S. zit erop! 
 
We hopen dat je 3 gezellige dagen gehad hebt en dat je moe en voldaan blij bent om 
weer thuis naar je eigen bed te gaan. 
 
 
Vergeet niet op teken te controleren. 
 
De foto’s kan je terug zien op Facebook, Instagram of onze website 
www.jeugdhuisdesprong.nl 
 
Gevonden voorwerpen liggen nog ergens op je kampadres 

https://www.jeugdhuisdesprong.nl/s-o-s-home/
https://www.instagram.com/s.o.s._volkel/
https://www.facebook.com/stichtingjeugdbelangenvolkel/
https://www.facebook.com/stichtingjeugdbelangenvolkel/
https://www.instagram.com/s.o.s._volkel/
http://www.jeugdhuisdesprong.nl/

