
  

 



Voorwoord - OA Tijdmachine 
Iedereen heeft wel eens een reis gemaakt naar 
een zonnige vakantiebestemming. Maar heb jij 
wel eens gereisd door de tijd? Dit jaar neemt de 
Kampcie de OA Tijdmachine mee op jeugdkamp 
en gaan we reizen door de tijd. Hoe was het 
leven met ridders in de middeleeuwen? Of nog 
verder terug in de tijd toen mensen een 
dinosaurus hadden als huisdier. Zoals je leest 
wordt het weer een hele spannende en 
verrassende week! 
 
Net als in 2017 is Groepsaccommodatie Klonie 
in Ellertshaar het vertrekpunt van onze (tijd)reis. 
Dit is een locatie met een groot sportveld, mooie 
bossen en veel water. Het is een complex met 
veel voorzieningen en toch wel anders dan 
destijds in 1973. Want wanneer we terug gaan naar die tijd, sliepen we nog in tenten 
(in plaats van een dak boven ons hoofd en stapelbedden). Maar dat vonden de 
deelnemers van toen helemaal niet erg. Want welke tijdreis je ook maakt, één 
belangrijk ding is eigenlijk nooit veranderd: als we samen op reis zijn, is het altijd 
héééél gezellig. En dat komt dit jaar ook weer helemaal goed! 
 
Een jeugdkamp zonder goede keukenbrigade is niet mogelijk. Wij zijn blij dat Reina, 
Hanneke, Carine en Johan samen weer het team vormen om goed te zorgen voor de 
inwendige mens. Want dat is belangrijk als je veel moet tijdreizen.  
Daarnaast krijgt de Kampcie ook dit jaar weer steun van vele andere vrijwilligers en 
sponsoren! Zonder hen is dit jeugdkamp met dit nieuwe en gevarieerde programma 
niet mogelijk. 
 
Wij hebben er zin in! Heb jij zin om in de tijdmachine te stappen? Lees dan snel de 
hints in dit jeugdkampboek om een idee te krijgen van het programma! En natuurlijk 
gaan we nog veel meer leuke dingen doen! 
 
Rick, Carin, Nynke, Bas, Niels en Jeroen 
 
 
Voor al uw (tijd)reizen: 

  

 

 



Belangrijke gegevens: 
Wanneer noodzakelijk kunt u tijdens de kampweek contact opnemen met:  
Rick Verdouw en Jeroen Polman. 
 
De Kampcie bestaat uit de volgende personen: 

• Nynke Lokhorst   06 15 56 88 33 
• Carin van der Hoeven  06 49 12 52 80 
• Jeroen Polman   06 55 84 71 04 
• Bas van de Pijpekamp  06 39 89 61 07 
• Niels Jansen    06 23 86 66 08 
• Rick Verdouw   06 14 93 26 76 

Adres: 

Groepsaccommodatie Klonie 
Ellertsweg 4 
9535 TA  Ellertshaar 
Telefoon: 0599 – 287325 
 

Zaterdag 6 juli (Aankomst Ellertshaar) 
08.00 uur: Kampcie aanwezig bij clubhuis OA 
 
09.00 uur: Fietsen die niet met eigen auto vervoerd kunnen worden, moeten op dit 
tijdstip bij OA worden afgegeven.  
 
NB. Waar mogelijk graag fiets met eigen auto vervoeren i.v.m. de vele 
deelnemers en veel materiaal in de vrachtwagen.  
 
09.30 uur: Vertrek vrachtwagen richting Ellertshaar 
 
14.45-15.00 uur: Aankomst deelnemers bij Klonie in Ellertshaar (eigen gelegenheid) 
 
 
 
En voor het verhuizen van kampmaterialen en jullie fietsen naar Ellertshaar: 

  

 



Checklist: Wat moet ik meenemen? 
Slaapzak/dekbed Pyjama 
Hoeslaken Toiletspullen 
Kussen met sloop Slippers 
Schoenen / oude schoenen Laarzen 
Verkleedkleren Regenkleding 
Warme kleding (ook lange broeken) Bord, beker, bestek (gemerkt met naam) 
Voldoende sokken en ondergoed  
(ook lange sokken voor in het bos) Plastic tas voor vuile was 

Sportkleding Zakgeld 
Sportschoenen Fiets 
Trainingspak Zwemspullen 
Handdoeken Spray tegen insecten (teken en muggen) 
Washandjes Zaklamp (optie) 
Theedoeken (min. 2) Chique kleding (woensdagavond) 
Zonnebrand en aftersun Medicijnen 

 
Indien ouders op vakantie zijn: vakantieadres op papier meenemen  
 

En ben je toch wat vergeten? Bel Guido 😉😉 

  

 
 

www.guidoinarnhem.nl / 06-22588618 

 

 



Zaterdag 6 juli 
Al onze tijdreizigers verwachten wij om 15.00 uur in Ellertshaar. Voordat je op reis 
gaat, word je eerst geholpen met het vinden van jullie kamers, waar jij je bagage kwijt 
kan. Nog even een laatste knuffel voor de chauffeur die jullie heeft gebracht en dan 
wordt het langzaam tijd om op reis te gaan. 
 
Voor het eten staat een kennismakingsactiviteit met tijdcapsules op het programma. 
Niet alleen leer je de overige reizigers wat beter kennen, ook kom je erachter wie 
bijvoorbeeld je tafelgenootjes zijn. Na het avondeten gaan we “terug in de tijd” met 
een bekend openingsspel van vroeger. Daarna gaat ons avontuur verder met een 
reis dat lijkt op de reis in 1971! 

  
 

 

Pijnboomhof 27 
6823 NP  Arnhem 

06 - 41 42 90 79 
info@bertelkamp.nl 

 



Zondag 7 juli 
De bouwcommissie van onze kantine OAse had in 1995 niet alleen verstand van 
“verbouwen”. Ze maakten na de verbouwing ook een spannende kanotocht mee in 
het oerwoud van Kameroen. Daar moesten ze “alle zeilen bijzetten” om van A naar B 
te komen. Zij waren fysiek en mentaal dus in staat om meerdere activiteiten op 1 dag 
te kunnen uitvoeren. 

Vandaag ga jij bewijzen of je dat ook kunt. Jij gaat een tijdreis maken naar 1978 toen 
de eerste “Iron Man” in Hawaï is georganiseerd. Als je niet weet wat dit is, moet je 
maar eens gaan googelen. Wij zijn benieuwd of jij de voetjes vandaag droog gaat 
houden. En als je haren nat worden, geen nood:

 

 

Angela’s Knip-In 
Weldamlaan 13  
6825 BX ARNHEM 
026- 362 88 30 
Knip-in@hotmail.com 



Maandag 8 juli 

Tegenwoordig korfballen we op mooie kunstgrasvelden. Maar vandaag is “alles 
anders” en gaan we een tijdreis maken naar 1933. Toen was het heel normaal dat de 
velden helemaal onder water stonden en je moest spelen in een modderpoel. Maar 
zo te zien hadden de “OA spelers van toen” heel veel plezier. Wij weten zeker dat jij 
het programma van vandaag ook leuk gaat vinden. 

Wij verwachten dat je na 2 intensieve dagen wel spierpijn zullen hebben. Jeroen 
weet daar wel raad mee. Je kan hem reserveren via dit adres:  

 

 

 

Kerklaan 4 
3828 EB Hoogland 

033 – 480 24 77 
info@fysiocentrumhoogland.nl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 9 juli 
Vandaag staat er een zeskamp op het programma. Dat is natuurlijk een 
activiteit die al eeuwenlang wordt gespeeld. Of je nu leefde in de tijd van 
de Grieken en Romeinen, tijdens de middeleeuwen of in 2019. Gaan we 
dan niet tijdreizen vandaag? Wees gerust, de spellen die we vandaag 
gaan doen, hebben te maken met bepaalde perioden in de geschiedenis.  
 
We hebben er ook voor 
gekozen om een hilarisch 
spel uit de geschiedenis van 
ons jeugdkamp te laten 
terugkomen. Welk spel zal 
dit zijn??? Wij kijken er nu al 
naar uit!  

 

 

Rutger van Dijk heeft ervoor 
gezorgd dat we deze week 
voldoende te drinken 
hebben. Hij heeft vele 
flessen Spa geregeld! 

 
OPGEROLD 

Varkensstraat 28-2 
6811 GN Arnhem 

06 294 16 149 
info@opgerold.nl 

 



Woensdag 10 juli 
Het is tijd om te relaxen. We zitten op de helft van de week en de 
ervaring leert dat dan de eerste vermoeidheid gaat toeslaan. Vandaag 
hebben we dus een heerlijk rustig programma en natuurlijk zullen we ook 
een frisse duik gaan nemen.  
 
Vandaag gaat het dus even niet tijdreizen! Nee, iedereen gaat lekker 
relaxen bij ’t Nije Hemelriek en zoals de naam al doet vermoeden is het 
daar “hemels mooi” en schijnt daar altijd de zon! En er is ook 
horecagelegenheid, geheel in de stijl van ons clubhuis in 1965.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de avond gaan we op chique. Dus neem voor deze speciale avond 
chique kleding mee! 
 

 

 



Donderdag 11 juli 
Tijdens het jeugdkamp kan en 
mag iedereen zichzelf zijn. Soms 
komen de deelnemers of leiding 
dus wel eens verrassend uit de 
hoek, met als voorbeeld deze 
foto uit 2014! 
 
Vandaag is het “verrassingsdag”! 
Het is dus een verrassing wat we 
vandaag allemaal gaan doen. 
Wat wij alleen kunnen 
verklappen is dat je deze 
verrassingstijdreis op de fiets 
gaat afleggen. Voor alle 
leeftijdsgroepen hebben we weer 
iets leuks verzonnen! 
 
 
 
 

De dag sluiten we af met weer een feestmaal... Vandaag zorgt Hans 
ervoor dat er kip is voor iedereen. 
 

  

Kipmaaltijd 

Aangeboden door: 

Poeliersbedrijf 'Hans Koens' Duiven 
Elshofpassage 54 6921 BB Duiven 

Telefoon:0316 266 627 
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Vrijdag 12 juli 
In het jubileumboek “1929 – 2004, van speeltuinspel tot topsport” werd 
deze groep kinderen bestempeld als de “toekomst van Oost-Arnhem”. 
Mooi om deze foto uit 1999 precies 20 jaar later nog eens te bekijken!  
 
Vandaag is de laatste dag van onze tijdreis. We draaien de film van de 
afgelopen week nog eens terug. Vervolgens gaan we dit weer 
vastleggen bij het laatste programmaonderdeel “O wat een week!!”. 
 
We hopen dat we weer mooie momenten gaan vastleggen voor later, 
wanneer we in 2029 ons 100 jarig bestaan vieren met de vereniging. Het 
zou fantastisch zijn als we dan met 
deze beelden met plezier 
terugkijken op een geslaagd en 
onvergetelijk jeugdkamp! 
 
Bij dit laatste spel gaan we ook 
bekend maken welke tafel de 
eeuwige roem zal krijgen als “de 
beste tijdreizigers van OA”  

 

 



Zaterdag 13 juli 
09.30 uur: Chauffeurs voor terugweg worden verwacht in Ellertshaar 
10.00 uur: Vrachtwagen laden en daarna vertrek naar Oase  
12.00 uur: Aankomst ouders in het clubhuis 
12.15 uur: Samen vrachtauto uitladen 
 
 
 
En dan is het tijd om 
een beetje bij te 
slapen. Dan gaan we 
in onze dromen deze 
tijdreis nog een keer 
beleven! 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Geelgorslaan 42 
6823 CH Arnhem 
026 - 37 30 190 
www.poutsmafietsen.nl 



 

 


