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Voorwoord 

Hallo! 

Het is bijna zover! Het SKD Zomerkamp 2018 gaat 

beginnen! Heb je er al zin in? Wij wel! We gaan ook dit 

jaar weer naar de Schouwsche Boer in Burgh 

Haamstede. In dit boekje lees je wat we allemaal gaan 

doen, hoe laat we je verwachten, wat handig is om in je 

koffer te stoppen en ook nuttige informatie voor je 

ouders. Heb je toch nog vragen? Die kun je stellen aan 

Ed Vader: kamp@stichtingkinderdiabetes.nl 

We zien je graag op maandag 28 mei om 11.00 op de 

Schouwsche Boer in Burgh Haamstede. Tot snel!  

 

Hieronder vind je de lijst van de aanwezige begeleiders: 

Ed Vader Agnes Clement 

Susan Middeldorp Esmeralda Hubner 

Linda Melching Guusje Neijens 

Anita Reek Melissa Hamers 

Jochem Hövels Sandra Vos 

Bob Kooiman Wim Bosman 

Linde Amelung Julie Davidse 

Ruud van Gilst Iris Hofman 
 

 

mailto:kamp@stichtingkinderdiabetes.nl
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Thema 

Ook dit jaar hebben we weer een super leuk thema 

bedacht. Het thema van dit jaar is: 

 

 

 

 

 

 

Neem dus je beste of mooiste circus outfit mee voor op 

de bonte avond! 
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Programma 

 

Maandag 28 mei:   11.00u aankomst  

12.00u ouders uitzwaaien  

 

 

Dinsdag 29 mei: 

 

 

Woensdag 30 mei: 

 

 

Donderdag 31 mei: 

 

 

Vrijdag 1 juni: 11.15 ouders aanwezig 

11:30u gezamenlijke afsluiting 

11:45u iedereen naar huis, het 

kamp is voorbij 
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Paklijst 

 

Diabetes spullen 

 Bloedsuikermeter 

 Stripjes (min. 50 stuks) 

 Lancetten 

 Glucagen 

 Dextro 

 Ketonenstrips 

Gebruik je een pomp? 

 Voldoende nieuwe infuussets 

 Reservoirs 

 Insuline / Batterijen/Inserter 

 Ook je insuline pen en insuline meenemen! 

Gebruik je een spuit? 

 Insulinepennen 

 Insuline (korte én lange)  

 Voldoende naaldjes 

 

Zorg dat al je diabetes materiaal goed gelabeld is. Je 

bent niet de enige met diabetes op het kamp!  

 

Overige spullen 

 Slaapzak of dekbed met hoes 

 Onderlaken, kussensloop 

 Kleren voor warm en koud weer: truien, shirts 

met lange en korte mouwen, korte en lange 

broeken, Sokken en ondergoed 

 Kleren waarin je vies mag worden 



7 

 

 Hele nette kleding voor een speciale avond ;-) 

 Sportkleding 

 Zwemkleding 

 Pyjama 

 Stevige schoenen, sportschoenen, slippers 

 Toilletspullen + handdoeken 

 Zonnebrand en aftersun 

 Pet/hoed 

 Vuilniszak voor de vuile was 

 Zonnebril 

 Rugzakje voor als we op stap gaan 

 Zakgeld: Max €5 - €10 

 Waterpistool/supersoaker (gelabeld) 

 Theedoek 

 Je circus outfit voor de bonte avond! 

 

Wat laat je thuis: 

 Waardevolle spullen als telefoons,tablets, 

sieraden e.d. 

 Snoep 
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Voor je ouders… 
 

Wij gaan uit van het principe: geen nieuws is goed 

nieuws. We nemen daarom geen contact op tijdens de 

kampweek. Dat gebeurt alleen als uw kind last heeft van 

(ernstig) heimwee of als er iets is gebeurd. Op de 

website zullen ook al snel de foto's te bewonderen zijn, 

zodat u daar ook even kunt checken of u wel een 

glimlach ziet. 

Op maandag krijgen de kinderen de lunch op het 

kamphuis. Op vrijdag moet u zelf zorgen voor de lunch. 

Graag op tijd zijn vrijdag voor de afsluiting die we samen 

willen doen! 

Noodgevallen 

Bij noodgevallen kunt u bellen met Ed Vader op: 

+31 6 13 60 90 67 

 

Adres 

Groepsaccommodatie De Schouwsche Boer  

Torenweg 10  

4328 JC Burgh-Haamstede  

www.deschouwscheboer.nl  

 

 

http://www.deschouwscheboer.nl/
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Route 

Kijk op de website van de Schouwsche boer staan de 

routebeschrijvingen voor de auto.  

 

Openbaar vervoer 

Als u met openbaar vervoer komt, reis dan naar bushalte 

Noordstraat in Burg Haamstede. Neem even contact op 

een kwartier voor aankomst met Ed Vader (+31 6 13 60 

90 67) dan zorgen we er voor dat jullie opgehaald 

worden! 

 

 


