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Welkom Kelekeetvrijwilliger, 
 
Wat fijn dat je meedoet aan Kelekeet 2019. Zonder vrijwilligers kunnen we 
Kelekeet niet organiseren. Hiervoor alvast bedankt! 
 
Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat jij als vrijwilliger een gezellige 
kampweek beleeft. In dit boekje staan dan ook enkele afspraken en 
praktische tips zodat we alles zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. 
Daarnaast vind je hierin het programma zodat je precies weet wat je de 
komende Kelekeetweek allemaal te wachten staat.  
 
We gaan er ook dit jaar met z’n allen een hele spannende, sportieve, 
creatieve en vooral gezellige kampweek van maken! 
Het Keleweekje sluiten we op vrijdagavond zoals altijd af met een feest voor 
alle vrijwilligers van 2019. Noteer deze feestavond alvast in je agenda! 
 
Tot Kelekeet!  
 
Tom,  Marjan, Loes, Debby, Sonja, Dolf en Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Afspraken en handige tips 
 
 
De groep 
 

• Probeer van je groep een hecht clubje te maken (spelletjes, tent bouwen, eigen 
naam verzinnen, lied maken, etc.) 

• Betrek alle kinderen bij de groep. Doe dingen samen, groot of klein! 
• Benadruk niet te veel het wedstrijdkarakter. Samen plezier hebben met  weinig 

punten is belangrijker. 
• Laat de kinderen zoveel mogelijk zelf met ideeën komen en laat ze de opdrachten 

zelf oplossen. 
• Neem je verantwoordelijkheid en geef het goede voorbeeld aan de kinderen. 

Denk hierbij aan smart Phone gebruik, taalgebruik en blijf bij je eigen groep. 
• Als je groep meer of minder kinderen heeft dan de gebruikelijk groepsindeling    

laat iedereen dan eens dubbelen. Niet altijd de besten. 
• Zorg ervoor dat er altijd groepsleiding is bij de groep. Ga gerust een kopje koffie 

drinken op het dorpsplein, maar doe dat in overleg. Ga om beurten. 
• Meld onacceptabel gedrag van een kind in je groep bij het bestuur, zodat we 

samen kunnen kijken naar een oplossing. 
• Zijn er onenigheden en/of problemen met de groep: meld dit dan eveneens aan 

het bestuur. 
• “Het rode draad verhaal” speelt een centrale rol het kamp. Probeer als leiding de 

rode draad over te brengen en het verhaal levendig te houden.  
• Extra punten kun je verdienen in de “puzzelkamer”. Jouw groep wordt vanzelf 

opgeroepen om de puzzels op te komen lossen. Mocht jouw groep tijd over 
hebben op de woensdag en donderdag en ben je nog niet in de puzzelkamer 
geweest, meld je dan bij de “puzzelkamer-commisie”;  Janneke vd Broek en Mieke 
de Bruin.  

 
 
Fietsen heen: 

• Elke dag verzamelen we om 8:50 uur met de fiets op het terrein achter de Tinq.  
• Ga bij je groepsnummer staan. Controleer of alle kinderen er zijn. 
• Op aanwijzing fiets je met de groep naar Kelekeet.  
• Brigadiers begeleiden de groepen de Rijksweg over.                                       
• Vooraan je groep rijdt een leider en achteraan rijdt een leider. Hiermee voorkom 

je dat er ‘gescheurd’ wordt. 
• Fiets goed door, maar haal niet in! 
• Als je bij Kelekeet bent, zet je de fiets bij jouw groepsnummer. 

 
  



  
 
Op Kelekeet: 

• Ga naar het Keleplein en meld je bij de stafleiding voor het krijgen van een 
gereedschapsemmer en een stamkaart. 

• Stimuleer de kinderen om zich in te laten smeren bij de EHBO tegen de muggen 
en dazen! 

• We hebben een prachtige nieuwe “ranjakoe” op het Keleplein. De kinderen 
mogen daar zelf hun ranja tappen. Dit voorkomt veel wespen rondom de hutten. 

 
 
 
Groepsleiding: 

• Eén groepsleider van de groep gaat steeds naar de briefing 
• De andere groepsleider blijft met de groep bij je hut. 
• Als groepsleiding krijg je een geel KeleKeet T-shirt. Deze kun je aan het eind van 

de dag mee naar huis nemen. Graag inleveren op de laatste dag dat je 
groepsleiding bent.  

• De hulpleiding (onder 15 jaar) krijgt een groen Kelekeet T-shirt. 
 
Start van de dag: 

• Ga naar je eigen terreintje en leg daar je spullen neer. 
• Ga werken aan het terreintje of de zelfgebouwde hut.. 
• Om 10.30 uur verzamelen alle kinderen en leiding met de spullentas op het 

Keleplein. 
 
Water: 

• Op woensdag is er een meerkamp. Dan kun je nat worden. 
• Op donderdag is er een Survival met waterspelletjes. Neem dus een handdoek en 

zwemkleding mee. 
 
De natuur: 

• Zorg dat de kinderen van alle levende bomen, struiken, maïs en koren afblijven. 
• Doe vuil en afval in de bakken die overal staan. 

 
Brand: 

• Rook uitsluitend op de daarvoor aangewezen plaats (koffieplein). 
• Op het Keleterrein en in de bossen mag niet worden gerookt. 
• Breekt er brand uit, verzamel zo snel mogelijk je groep. 
• Houd je groep bij elkaar en ga naar de uitgang. Meld je met je groep bij iemand 

van het bestuur. Zij checken of iedereen uit de bossen is. 
• Kinderen mogen geen lucifers of aanstekers bij zich hebben. 

 
Iets kwijt of iets gevonden? 

• Gevonden voorwerpen naar de staf op het Keleplein brengen. 
Iets verloren? Kom kijken op het Keleplein. Alles wat na Kelekeet achter blijft kan 
worden afgehaald op school de Kreek’l, direct na de schoolvakantie. 

• Zorg dat iedereen van andermans spullen af blijft: dus ook van de fietsen. 



  
 
Ouderochtend Kelekeet: 

• Op donderdag van 12:15-13:15 is er een kijkmoment. Dan kunnen  ouders of 
familie samen met de kinderen de KeleKieten bekijken. Hierbij laat iedere groep 
een yell horen. Het is leuk om die in de loop van de eerste dagen samen met de 
groep te verzinnen. Ook de burgemeester en wethouder zullen aanwezig zijn. 
 

  



  
 
Orde en netheidstrofee. (Een kelesmiley) 
Deze trofee kun je winnen door: 

• Mooie circustent en een tuintje te bouwen 
• Evt Kleding van de groep. 
• Niet knoeien en rotzooien. 
• Mooie naam verzinnen, 
• Yell verzinnen, dansje of liedje. 

 
 
De Keleschijf: 

• De Kelesmiley kun je verdienen door bij de spelletjes de meeste punten te 
verdienen. 

• Kelekeet  is in de eerste plaats voor de lol en niet voor de meeste punten. Plezier 
staat voorop! 

 
Het fietsen terug: 

• Lever de gereedschapsemmer in bij de staf op het Keleplein. 
• Als we vertrekken ga je met je groep naar jouw groepsnummer. Pak je daar je 

fiets. 
• Als de groep compleet is, loop je met de fiets in de hand naar voren en fiets je 

samen met de groep aan op aanwijzing van het bestuur. 
• Vooraan de groep rijdt een leider en achteraan rijdt een leider. 
• Fiets goed door, maar haal niet in! 
• Als je bij het terrein achter de Tinq komt, wacht je tot de ouders van de kinderen 

hun kind opgehaald hebben of dat ze zelf naar huis mogen/kunnen fietsen. 
Kinderen, die zelf naar huis mogen fietsen moeten dat in de ochtend al aangeven 
bij hun groepsleiding. 

 
Hygiëne en teken: 

• Controleer op teken, als je thuis komt. 
• Als er een teek op Kelekeet is verwijderd,  wordt er een briefje ingevuld. Hierop 

staat wat je moet doen. 
 
Mobiele telefoon: 

• Bel in principe niet. Uitsluitend in noodgevallen of als het echt nodig is. 
 
Gezondheid: 

• Teken en processierups; zie website www.kelekeet.nl 
 
Noodnummers: 

• Sonja: 06-22609729 
Bij Brand, vrijwilligers, overige zaken 

• Marjan: 06-19214138 
Bij Brand, EHBO, zieke kinderen, overige zaken 

  



  
  

Programma Kelekeet 2019 

Dinsdag 13 augustus 

8:50 Verzamelen bij terrein achter de Tinq: iedereen gaat bij zijn eigen 

groepsnummer staan. 

9:00  Vertrek op de fiets naar Kelekeet. 

9:10 Aankomst Kelekeet; fietsen stallen en insmeren met anti-mug. 

9:20 Groepen zoeken eigen terreintjes op en beginnen te bouwen aan 

hun circustenten met de materialen die klaar liggen op hun eigen 

terrein; ranja ophalen voor de groep. Bouwen circustenten. 

9:45  Briefing Leiding 

10:00 Welkomstwoord, opening, uitleg kamp, EHBO  en kelelied. 

Aansluitend hierop rode draad kamp. 

10:30   Bosspel:  circusbootcamp. 

 Voordat we het bos in gaan, om de dieren te vangen, gaan we een 

circus bootcamp lopen. Om de ontsnapte dieren te vangen moet je 

snel, sterk en slim zijn en goed kunnen samenwerken. Een strijd 

tegen de klok. 

12:30   LUNCH 

13:00-15:00 Maak kennis met het circus: we spelen in het bos. We gaan 

proberen een echte circus-artiest te worden én we leren elkaar beter 

kennen.  

groepsyell bedenken en logo maken voor circustenten.. 

15:00  Verzamelen op Kelekeet en bouwen aan de circustenten. 

15:45  Evaluatie; rode draad; prijzen en afsluiten. 

16:00  Vertrek naar huis. 

  



  
 

Woensdag 14 augustus  

8:50  Verzamelen bij terrein achter de Tinq. 

9:20 Groepen zoeken eigen terreintjes op en beginnen te bouwen aan 

hun circustent met de materialen die klaar liggen op hun terrein; 

ranja ophalen voor de groep. 

9:45  Briefing Leiding 

10:00 Rode draad en prijs uitreiken gele en blauwe Smiley en Kelelied. 

10:30-11:45 Verdeling in boven- en onderbouw;  

onderbouw gaat op strooptocht. 

bovenbouw speelt Levend Circuskwartet 

12:00  LUNCH, iedereen terug op Keleplein 

13:00-15:00 Start Meerkamp 

15:30  Verzamelen Kelekeet en verder bouwen aan de circustenten.. 

15:45  Evaluatie; rode draad; prijzen. 

16:00  Vertrek naar huis. 

 

  



  
 

Donderdag 15 augustus 

8:50  Verzamelen terrein achter de Tinq. 

9:00  Vertrek op de fiets naar Kelekeet 

9:10  Aankomst Kelekeet, fietsen stallen, insmeren met anti-mug. 

9:20 Groepen zoeken eigen terreintjes op en leggen de laatste hand aan 

hun tenten; Versieren met stoepkrijt en circus attribuut  

9:45  Briefing Leiding 

10:00 Rode draad en prijs uitreiken gele en blauw smiley en Kelelied; 

10:15-11:45  Groep 1 t/m 6:  Smokkeltocht en aansluitend een circusact. 

    Groep 7 t/m 12:  Survival  

12:00  LUNCH 

12:15-13:15  OUDERBEZOEK 

13.45-15:15   Groep 1 t/m 6:  Survival  

Groep 7 t/m 12: Smokkeltocht en aansluitend circusact    

15:30  Rode draad 

16:00  Vertrek naar huis groep 1 tot en met 6 

Start AVONDPROGRAMMA groep 7-8. 

1:00  Kinderen slapen met leiding 

1:00   Start nachtwacht 

 

  



  
Vrijdag 16 augustus 

 

 8:50  Verzamelen bij terrein achter de Tinq. 

9:00  Vertrek op de fiets naar Kelekeet 

9:10  Aankomst Kelekeet, fietsen stallen, insmeren  

met anti-mug. 

9:20 Briefing leiding 

9:20 Groepen zoeken eigen terreintjes op.  

9:30 -10:30 Afbreken circustenten 

10:30-10:45 Rode draad 

11:00-12:00  Sportdag 

12:00  LUNCH 

12:30 Afsluiting RODE DRAAD 

13:00  Afsluiting Kelekeet/prijsuitreiking 

13:30 Vertrek naar huis. 

 

 

VRIJDAGAVOND 

Om 20:30 start een afsluitende feestavond voor alle vrijwilligers die het 

mogelijk hebben gemaakt Kelekeet 2019 met veel lol en plezier succesvol te 

hebben laten verlopen. 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

KAMPTELEFOON 
 

Sonja 
06-22609729 

Bij Brand, vrijwilligers, overige zaken 
 

Marjan 
06-19214138 

Bij Brand, EHBO, zieke kinderen, overige zaken 
 


