
Kampboekje 
2023

Datum: 26 juni – 30 juni 2023



Van 26 juni tot en met 30 juni 2023 gaan de klassen 1 t/m 3 op kamp. In dit boekje staan
de kampen die dit jaar worden georganiseerd. Welke kampen er komen zijn bekend, maar
er is nog veel te doen. Leerlingen uit de bovenbouw bereiden zoveel mogelijk gezamenlijk,
met de leiding, de kampen voor. Zo leren leerlingen samen een week buiten de school te
organiseren, initiatieven te ontplooien voor de diverse activiteiten en verantwoordelijkheid
te dragen voor de uitvoering ervan. 

De leerlingen uit klas 1, 2 en 3 hebben dit jaar de keuze uit 14 kampen. Naast de al
traditioneel geworden waterkampen, hebben we ook kunst-, ontdek-, kook-, fiets- en
spelkampen. De leerlingen kiezen 3 kampen naar keuze uit. 

De leerlingen kunnen vanaf 17 februari rustig een kamp naar keuze uitkiezen. Het
kampboekje zal vanaf 17 februari te vinden zijn op de website
https://www.jordanmlu.nl/nieuws/. Hier kan het kampkeuzeformulier door de leerlingen
uit klas 2 en 3 worden ingevuld. Let op! Alleen zichtbaar als de leerlingen zijn ingelogd. Dit
kan uiterlijk tot dinsdag 7 maart! 

De mentoren van de 1e klas zullen tijdens een studieles dit gezamenlijk met de leerlingen
online invullen. 

 

https://www.jordanmlu.nl/nieuws/


Tijdens de voorbereiding wordt er van de leerlingen een grote inzet verwacht. Het moet
immers het kamp van de leerlingen worden. Je moet uit het aanbod van de kampen drie
kampen kiezen. Denk goed na over je keuzes! Overleg eventueel met vriend of vriendin.
Wil je namelijk samen op kamp dan kun je samen elkaar opgeven. Je kan je niet in een
groepje opgeven door elkaar op te geven (treintje effect > A geeft B op, B geeft C op, C
geeft D en D geeft A op).  

Het kampkeuzeformulier vind je op de website. Hiervoor moet je wel zijn ingelogd. 
 

Amstel Gold Race
Ardennenkamp     
Bewegen in de Buurt   
De geheimen van Nijmegen                 
Golfsurfkamp                                 
I like to movie movie    
Jordanese spelen
Lekker effe opladen!
Mastersjef Fryslan
Ontdek Terschelling       
Sportief kamperen
Waterkamp Almere
Windsurfkamp 
Zeilen Friesland

Je kunt kiezen uit de volgende kampen:

 



Tijdens deze kampweek maak je vanaf onze gezellige camping, op een
racefiets, tochten door het prachtige Limburgse heuvellandschap.
De camping heeft een zwembad en ligt mooi gelegen aan de voet van de
Keutenberg. We gaan naar hotspots in de omgeving, zoals Maastricht, het
Drielandenpunt en het Mosaqua Subtropisch Zwemparadijs in Gulpen.
Onderweg beklim je befaamde hellingen uit de Amstel Gold Race zoals de
Keutenberg, Gulperberg en de Vaalserberg. Natuurlijk zal ook een tijdritje op
de Cauberg niet ontbreken!

Daarna mogen de gebruinde beentjes rust en is er natuurlijk genoeg tijd voor
ontspanning en lol maken. Zoef een paar rondjes over de rodelbaan in
Valkenburg, luister of maak muziek bij je tentje of ga even Valkenburg in om
met je kampeergenoten de avondmaaltijd voor te bereiden. 's Avonds maken
we het gezellig met elkaar, doen we spelletjes, en rijden we wellicht nog een
klein rondje bij ondergaande zon. Amstel Gold Race is een kamp voor
leerlingen die houden van sportief bewegen, relaxen, uitdagingen, vlaai en
gezelligheid. 

Ga met ons mee en beleef Limburg op z'n mooist: op de racefiets!
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De frisse lucht is even wennen, maar wat is er beter dan naar het mooiste
natuurgebied van de Lage Landen te gaan? Hiken, klimmen en
mountainbiken. Het komt allemaal langs. We trekken door de bossen en langs
de rivieren naar de allermooiste kampeerplekken. Het is een stoer, maar
vooral te gek kamp waarin je al samenwerkend elkaar leert kennen en plezier
kunt maken.

We vertrekken maandagochtend naar de Ardennen en laten ons daar afzetten
door de bus. Daarna wandelen we over allerlei mooie weggetjes en paden en
proberen we ons door de natuur te verplaatsen naar het eindpunt van de dag.
Dat is iedere dag een camping die langs de rivier ligt, zodat we, na het
opzetten van de tentjes en het zelf koken van een maaltijd, ook lekker kunnen
zwemmen. In de avonduren gaan we samen leuke dingen doen zoals:
kampvuur maken, spelletjes doen, etc. Andere dagen gaan we klimmen en
mountainbiken.

Tijdens de week moet je veel samenwerken met de andere deelnemers:
samen een tent opzetten en afbreken, koken, afwassen, boodschappen doen,
de route uitzoeken. 

Wanneer je graag mee zou willen, moet je:
* beschikken over een goede fysieke conditie;
* van avontuur houden!

Als je je hierin herkent, is het Ardennenkamp het leukste kamp dat er is.
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Je kan wel heel ver gaan reizen om op kamp te gaan, maar heel dichtbij
school is ook heel veel leuks te doen! Tijdens 'Bewegen in de Buurt'
kamperen we op het grote grasveld van school. We kunnen veel gaan
sporten, te denken aan b.v.: tennissen, padellen, zwemmen, kanoën, etc.
etc. 

Koken, douchen en schuilen voor een pittige bui, doen we in en om
school. We kunnen 's avonds de binnenplaats gebruiken voor het eten,
spelletjes en een heerlijke BBQ op de laatste avond. Bij redelijk weer
wellicht een mooi kampvuurtje op het veld en als uitsmijter gaan we ook
een avond lasergamen door het hele schoolgebouw!

Enthousiast geworden? Wij ook! Hopelijk tot snel!
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Met dit kamp verblijven we in de buurt van Nijmegen, een van de vier oudste
steden van Nederland. We gaan op allerlei manieren op zoek naar sporen
en verhalen uit het verleden van 3000 jaar Nederlandse geschiedenis. We
kruipen in de huid van een onderzoeker die als een detective aan het werk
gaat om kleine mysteries te ontrafelen uit de tijd van de Romeinen en
daarna. Hoe leefde de Romeinen in het Nijmegen van toen? Welke
beroemde veldslag uit de Tachtigjarige-oorlog vond er in deze omgeving
plaats en welke voorouders van onze koning zijn daarbij gesneuveld? Klopt
het dat er nog een schatkist met Italiaanse florijnen, de verre voorloper van
de Euro, verborgen ligt? En wat is er eigenlijk allemaal tijdens de Tweede
Wereldoorlog gebeurd in deze omgeving? 

Na deze week weet je heel wat meer over de geschiedenis. Een bezoek aan
de oude stad, een museum, een workshop archeologie, boogschieten,
(avond)spellen en activiteiten in de bossen zijn hier onderdeel van. In de
avond zullen spannende historische verhalen over ontdekkingstochten of
vermiste schatten ons bij het kampvuur warm houden. Daarnaast is er bij
mooi weer altijd tijd voor een verfrissende duik in het meer! Ben je
nieuwsgierig, klaar voor avontuur en ook (een beetje) geïnteresseerd in
geschiedenis dan is dit echt een kamp voor jou!

Wij nemen je graag mee op avontuur. Tot dan!
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Jouw ultieme zand, zee en wind experience 2023

Wat koel, denk je met bijna jaloerse blik als jongens en meisjes van jouw
leeftijd op een board ziet staan. Zeewind in je haren, zout op je lippen en
gáán: golfsurfen, raften, powerkiten, suppen. Dat is het helemáál. De
instructeurs van Brunotti Beachkamp zijn er helemaal klaar voor om jou
een fantastische zomerkampervaring te bezorgen. Een balletje slaan op
het beachvolleybal ’veld’ of gewoon even niksen en relaxen in de zon in de
chill lounge? Of bodyboarden in de zee of skimboarden op het strand? Het
is allemaal aanwezig op het Golfsurfkamp. En als het water je te nat wordt
en het schuim je letterlijk op de lippen staat, zijn er nog de Expeditie
Robinson challenge, het longboarden en powerkiten. 

Kortom: Golfsurfkamp Katwijk aan Zee 2023 wordt The Event van 2023!

We kamperen op een camping vlakbij het strand. Iedereen heeft zijn eigen
tentje en is met zijn kookgroepje verantwoordelijk voor het koken van een
lekkere maaltijd. Een goede kampeeruitrusting is dan ook een must voor
dit kamp. 
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Ga jij ook alle streamingsdiensten af? HBO, Netflix, Disney, Videoland of
Viaplay?

En denk jij wel eens: hé, dat kan ik ook?! Wil jij shinen op film, of ben je
liever iemand die achter de schermen werkt? Wil jij monteren, acteren,
filmen of je bezig houden met het decor? Onder leiding van verschillende
toffe gastdocenten leer jij om met een groep in een week een film te
maken. Klinkt dit je als film in de oren? Geef je dan op voor het I like to
movie movie kamp in het mooie Brabantse Kempen. 

Scan de QR code om alvast in de stemming te komen en wie weet zien
we je daar!
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We zoeken leerlingen met (redelijk) goede conditie, die niet bang zijn in het
donker en die helpen er een gezellig kamp van te maken. In dit kamp in
Zuid-Limburg gaan we veel actieve dingen doen. 

We gaan 2 dagen op de fiets door het heuvelachtige Limburgse land. 
De ene keer fietsen we naar het zwembad en de andere fietstocht gaat via
een tussenstop naar de grotten van Valkenburg. 
We gaan dan ondergronds verder fietsen door de mergelgrotten (met helm
en lampje!). 

Daarnaast horen bij de Jordanese spelen natuurlijk ook de nodige sport- en
spelactiviteiten.

Tijdens de week moet je veel samenwerken met de andere deelnemers:
samen een tent opzetten en afbreken, koken, afwassen, boodschappen
doen! We gaan er een leuke week van maken!

Geef je snel op! We hebben er zin in!
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Ben jij ook vaak hondsmoe na een inloopweek en heb je er behoefte aan
om lekker ontspannen de zomervakantie in te gaan? 

Maandagochtend stappen we op onze fiets richting onze accommodatie 
 in Woudenberg. We bieden een afwisselend programma waarin we in de
ochtend een rustige activiteit doen, zoals meditatie of aquarelleren en in
de middag een fysieke activiteit, zoals zwemmen of wandelen met een
boswachter. 

Verder is er veel tijd om te koken, te praten en spelletjes te doen. Lijkt jou
dat ook een verademing? Meld je aan voor 'Lekker effe opladen"!

We hebben er zin in!
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"Gesellich ferbliuw, koken en ite yn Fryslân" 

Oosters? Frans? Scandinavisch of Fries? Welke smaken tover jij
tevoorschijn op het bord? Ga mee met dit kamp en ga internationaal in
gezellig Friesland! Kookervaring is niet verplicht en de trek die komt
vanzelf als je ziet wat je gaat doen. 

Overdag stap je op de fiets en cross je Elfstedenwaardig door Friesland.
Lukt het jou om de Waddenzee als eerste te bereiken? Weet jij de raadsels
van Leeuwarden op te lossen? In de middag bereid je samen een lekkere
avondmaaltijd met steeds een ander thema. De ene avond zit je aan de
Italiaanse pasta en de andere avond bak je iets Engels of pruttelt een
Oosters soepje op het fornuis. 

Je kookt, eet en slaapt in een sfeervolle Friese boerderij ergens buiten
Leeuwarden en dat niet alleen. Naast het koken en fietsen gaan we naar
een zwemparadijs en natuurlijk staat de hoofdstad Ljouwert (Leeuwarden)
ook op ons lijstje om te ontdekken. Na het koken, eten en opruimen is er in
de avond tijd voor spelletjes, gesprekken en ontspanning. 

Je hebt geen paspoort nodig om je in het buitenland te wanen. Wil je een
onvergetelijk kamp? Kies dan voor Mastersjef Fryslân!
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Voor dit kamp gaan we over de Waddenzee vanuit Harlingen naar
Terschelling. We logeren in een groepsaccommodatie. Dit kamp wordt
een mix van sportiviteit, creativiteit, natuurbeleving en ontspanning.
Overdag gaan we vaak de natuur in en leren het eiland in al zijn facetten
kennen. Verder natuurlijk fietsen, vogels kijken, een excursie met de
boswachter en sport en spel. Waarschijnlijk gaan we ook een tochtje met
de boot maken op zoek naar zeehonden. 

Waai uit met ons want de regen trekt vaak over naar het vasteland, maar
neem ook een regenpak mee, want er is natuurlijk geen garantie dat het
droog blijft. Het is een kamp voor positieve leerlingen die actief willen zijn.
Let op! Je moet geen hekel hebben aan fietsen, want we doen veel met
de fiets en het waait altijd op de Wadden. 

Spreekt je dit aan? Schrijf je dan in! Wij hebben er zin in!
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Een kamp waarbij leuke en sportieve activiteiten centraal staan, maar ook
kamperen! We stappen maandagochtend op de fiets richting Voorthuizen.
naar de camping. Vervolgens zetten we daar onze tentjes op!

Leer je eigen maaltijd klaar te maken en je eigen tent op te zetten. Lekker
in de buitenlucht de omgeving van Voorthuizen ontdekken!

We gaan daar allerlei verschillende activiteiten doen (zwemmen,
waterskiën, wandelen, midgetgolfen, tennis, padellen en nog veel meer!).
We gaan er een topweek van maken!

Een goede fiets en kampeeruitrusting is dan ook een must voor dit kamp.
Ben jij klaar voor dit sportieve kampeeravontuur, schrijf je dan snel in!
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Catamaranzeilen is de meest spectaculaire vorm van zeilen. Het
catamaranstrand Muiderzee aan het Markermeer is de ideale locatie om
deze sport te beoefenen. Iedereen kan het leren zeilen en bij genoeg wind
heb je ook de mogelijkheid om in de trapeze te leren staan/hangen.

Je krijgt deze dagen les in waterskiën en eventueel wakeboarden en het
is helemaal niet erg als je het nog niet kan. 

Op maandag fietsen we (zonder bagage, maar met lunchpakket) naar
Almere. We zetten ons tentje op en we gaan ons goed vermaken met
catamaranzeilen, waterskiën, sport en spel. Het is een heel leuk kamp en
hou er rekening mee dat er ook veel moet worden gefietst. Naar Almere
en terug en ook daar fietsen we naar de verschillende locaties. Ook ga je
met je groepje boodschappen doen en zelfstandig koken.
 
Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend gaan we waterskiën.
Dinsdag- en woensdagmiddag gaan we catamaranzeilen. Vrijdag
inpakken, opruimen en terugfietsen naar school. 
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Ben jij de nieuwe Kiran Badloe (meervoudig Nederlands kampioen,
meervoudig wereldkampioen en regerend Olympisch kampioen
windsurfen)? En wil jij graag op een sportief en gezellig waterkamp? Dan is
dit je kans op je in te schrijven voor het leukste sportieve kamp van 't
Jordan.

Strand Horst zal het toneel worden van dit windsurfavontuur. De
instructeurs van Telstar Beach zullen ons de fijne kneepjes van het vak
bijleren. Met zijn allen zullen we proberen de wind met onze plank en zeil
te trotseren. Na de lessen is er ook ruimte om te chillen op het strand of
met een sup nog het water op te gaan. Het ultieme zomerkampgevoel dus!

We zullen ons op ons stalen ros naar een camping in de buurt van Strand
Horst begeven. Iedereen heeft zijn eigen tentje en is met zijn kookgroepje
verantwoordelijk voor het koken van een heerlijke avondmaaltijd. Een
goede fiets- en kampeeruitrusting is dan ook een must voor dit kamp. Ben
jij klaar voor dit sportieve zomeravontuur, schrijf je dan snel in!
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Het kamp is een perfecte combinatie tussen de stoere sport zeilen en
elkaar gezellig vermaken in een Friese stolp-boerderij in hartje
Friesland. Overdag genieten van het mooie ( of minder mooie) weer in
de zeilboten. Aan het eind van de middag keren we na een vermoeiende
maar voldane dag zeilen terug naar de boerderij en doen we gezellig
spellen met de groep. Elke dag wordt er door een andere groep gekookt
en om de beurt ook afwassen en zo. Dus daar kun je je ook lekker
uitleven! Als we dan allemaal zo moe zijn dat we echt niet meer kunnen
gaan we lekker slapen in onze stapelbedden...

Deze week belooft sportiviteit, gezelligheid en mogelijk natte kleding. 

Kortom, lijkt jou dit wel wat? Hou je van zeilen en van gezelligheid?
Schrijf je dan in voor dit kamp. 

Zeilervaring is niet noodzakelijk
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Vergeet niet om voor 
7 maart jouw

keuzekampformulier
in te vullen!

Datum: 27 juni – 1 juli 2022

Bij vragen kun je terecht bij je mentor of Esther (D2)
of een mail sturen naar kampen@jordanmlu.nl


