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Introductie van het najaarskamp 2018
Beste mensen.
Hier is hij dan, het programmaboekje van het
najaarskamp op camping “De Schatberg” te
Sevenum.
Ik hoor u al denken weer in het zuiden, weer
Limburg?
Maar dat heeft een reden en wel:
Het is daar zo mooi!
Daar zijn we nog lang niet uitgekeken.
Wij hebben een mooi programma
weten samen te stellen.
We gaan natuurlijk een mooie
fietstocht maken met alles erop en
eraan.

Een stadswandeling in Venlo, nog nooit
geweest? Hier is uw kans!
We bezoeken een vliegtuigmuseum,
daar kijken we een film en drinken
koffie aan boord.
Wat dacht u van een bezoek aan Lottum, wereldwijd bekend om de rozen.
We kijken in museum “De Kantfabriek”, waar dan een schitterende
expositie is over Sint-Petersburg.
Ook gaan we gezellig met elkaar bowlen,(verstevigt de onderlinge band)
En nog vééél meer, maar dan moet u wel komen anders mist u dat.
Wij zijn er klaar voor en heten u hartelijk welkom in het
BRONSGROEN EIKENHOUT.
U weet wel waar het Nachtegaaltje zo prachtig zingt.
De Commissie.
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Even voorstellen

Annie en Hans Breedijk
jbreedijk@solcon.nl
Ineke en Martin Konijn
cccnajaarskamp2018@gmail.com

Miny en Dick Kooij
dp.kooij@outlook.com
Joke en Wout Snel
wout.joke@hotmail.com

Celia en Henk Sijpkes
hjsijpkes@kliksafe.nl
Nellie en Jan Windhorst
nelliewindhorst@hotmail.com
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Huisartsen tijdens ons kamp:
Huisartsenpraktijk de Brink
Sondertseveld 4
5975 TP Sevenum
tel: 077-4673868
Huisartsenpraktijk van Weeghel
Pastoor Vullinghsstraat 14
5975 AP Sevenum
077-4674175
Waarneming bij afwezigheid huisarts
Waarneming buiten kantooruren en op feestdagen
De waarneming tijdens avonden, nachten of weekenden wordt
gedaan door HuisartsenPosten Noord-Limburg. Hiervoor dient u
telefonisch een afspraak te maken via 0900 88 18 (€0,18 p/min).
Indien u een afspraak krijgt aangeboden zal deze voor de bewoners
uit Sevenum plaatsvinden op:
HuisartsenPost te Venray
Leunseweg 20
5809 AA Leunen
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Belangrijke adressen
Tijdens het najaarskamp is de commissie bereikbaar onder
telefoonnummer:

06-30858849
Het adres van de camping is:
Middenpeelweg 5
5975 MZ Sevenum
T. +31 (0) 77 467 77 77
info@schatberg.nl
www.schatberg.nl
Bij noodgevallen en in levensbedreigende situaties kunt u het
alarmnummer 112 bellen.
Stel ook de commissie op de hoogte via telefoonnummer
06-30858849.
Zij kunnen de hulpdiensten dan verder begeleiden naar de plaats
waar hulp gewenst is.
Het algemeen nummer voor de politie is: 0900-8844
Wij hopen dat het niet nodig zal zijn.
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Afspraken
1.
2.

3.

4.
5.
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8.

9.

Afmelding voor het clubkamp wegens ziekte of andere omstandigheden
moet z.s.m. worden gedaan.
Het kampgeld en andere inschrijfkosten moeten direct na het versturen
van het aanmeldingsformulier aan de penningmeester van de
commissie worden overgemaakt, in ieder geval vóór de gestelde
datum. U bent pas ingeschreven als de penningmeester het door u
verschuldigde bedrag op de rekening heeft ontvangen.
Bij afmelding van het kamp worden de faciliteit- en organisatiekosten
en ook de kosten van excursies e.d. die al door de commissie zijn
betaald of al zijn vastgelegd niet terugbetaald. Wij adviseren daarom
een annuleringsverzekering af te sluiten.
De leden die deelnemen aan activiteiten, ongeacht hun verblijf op of
buiten de camping, betalen de organisatie- en faciliteitkosten en ook de
bijdrage koffie/thee.
I.v.m. de zondagsrust is het niet mogelijk met uw caravan of camper op
zondag aan te komen. Vertrekken op zondag kan slechts vanwege
dringende redenen en alleen in overleg met de commissie.
Erger uw medeleden s.v.p. niet door uw activiteiten op zondag, bijv. het
verwijderen en opruimen van een luifel of voortent !
Voor het houden van een reünie van een reisgroep tijdens het
clubkamp dient tijdig overleg met de commissie te worden gepleegd.
Kampactiviteiten mogen niet worden doorkruist.
Wie niet vóór de op het aanmeldingsformulier vermelde datum voor
een clubkamp heeft ingeschreven en/of betaald, loopt het risico niet
meer aan het kamp of aan excursies te kunnen deelnemen.
Deelnemers die medicijnen gebruiken, dienen een Europees Medisch
Paspoort of tenminste een nog geldig Medicatieoverzicht bij zich te
hebben. Het kan veel moeite en spanningen bij u en ook bij de
commissie voorkómen.
Als men vanwege bijzondere omstandigheden niet voor een clubkamp
heeft kunnen inschrijven en men wil alsnog deelnemen, dan moet men
zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór men komt, telefonisch overleg
plegen met de commissie over de mogelijkheden en de kosten.
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Miljoenen mensen meer bereiken met Evangelie door ‘krachtige
stem’ in Caribisch gebied
Bonaire, dinsdag 30 januari 2018 - TWR
neemt vandaag op Bonaire het meest
krachtige radiostation van het westelijk
halfrond feestelijk in gebruik. Daarmee
breekt er een nieuw tijdperk aan voor de
christelijke radio-uitzendingen die gericht zijn op Latijns-Amerika
en het Caribisch gebied.
Op het eiland viert Lauren Libby, directeur van TWR Internationaal, samen met
TWR-medewerkers en genodigden, de lancering van de 450.000 watt sterke
zender. Libby omschrijft deze zender als “een krachtige stem voor Jezus”.
Het potentiële aantal luisteraars dat bereikt kan worden met het Evangelie in
landen als Cuba, Venezuela en Brazilië zal verdubbelen naar 100 miljoen
wanneer de zender van Shine 800 AM vandaag om 16.30 uur EST (22.30 uur
Nederlandse tijd) wordt ingeschakeld. Shine 800 AM is de nieuwe naam voor
het TWR-station op Bonaire.
Sinds 1964 zendt TWR al programma’s met het Evangelie uit vanaf Bonaire,
maar in de afgelopen jaren is de roep om een sterker radiosignaal in deze regio
toegenomen. Luisteraars die wonen op de grens van of net buiten het bereik
van de zender hadden te maken met een onbetrouwbaar TWR-signaal of
ontvingen zelfs de zender helemaal niet.
Een Cubaanse luisteraar schreef onlangs: “Twee maanden geleden zijn wij
verhuisd. In ons nieuwe huis kunnen wij jullie niet ontvangen, het signaal is erg
zwak. Nu hebben wij spijt van onze verhuizing. Weet u of het signaal dit jaar zal
verbeteren?” Dat gebeurt nu met de ingebruikname van de nieuwe zender.
Woensdagavond 12 september hoopt iemand van TWR een interessante
avond te verzorgen over het werk van TWR.
Tijdens deze avond willen we een collecte houden voor deze organisatie.

Van harte aan bevolen.
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Collectedoel zondag tijdens de kerkdienst
Schoon water

Stel je eens voor dat er geen veilig water meer uit je kraan komt. En
je uren moet lopen naar een waterbron. Of dat het enige water waar
je toegang tot hebt, vervuild is.
Voor een tiende van de gehele
wereldbevolking is dit de realiteit. Op
dit moment hebben wereldwijd
663 miljoen mensen geen toegang tot
schoon drinkwater. Vervuild water is
de oorzaak van ziektes als diarree, cholera, dysenterie, tyfus en polio.
Alleen al aan diarree sterven jaarlijks meer dan 760.000 kinderen
jonger dan 5.
Water: een basisvoorwaarde
Water is een basisbehoefte om een gezond bestaan op te kunnen
bouwen. Met goede voorzieningen zoals pijpleidingen, waterpompen
en regenwateropslagtanks worden de gemeenschappen niet meer
geïnfecteerd door
het vieze water,
kunnen kinderen
naar school en
ouders naar
hun werk.
Oplossing
Simavi zet zich in Nederland in om voldoende geld beschikbaar te
krijgen voor schoon drinkwater, met name voor de armere
bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.
Naast voldoende financiering, transparante besteding, eerlijke
verdeling en goede nationale plannen werken we aan
het verduurzamen van waterprogramma’s van overheden, collegaorganisaties en bedrijven. Zo werken we samen aan een gezonde
basis.
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Fietstocht
Tijdens ons
najaarskamp gaan
we weer een
mooie fietstocht
maken. De tocht
staat gepland voor
de dinsdag en de
donderdag.

Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen kunnen er
meerdere tochten op een dag
georganiseerd worden.
Genieten van de omgeving op
de fiets is zeer ontspannen. De
onderlinge band wordt er zeker
beter van.

Natuurlijk drinken we
onderweg koffie met wat
lekkers.

Tussen de middag genieten we
van een heerlijke lunch.
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Programma najaarskamp Sevenum
Vrijdag 7 september t/m zaterdag 15 september 2018
Vrijdag 7 september
17.30 uur Officiële opening van het kamp door het bestuur.
Introductie van camping de schatberg door Kim Sassen.
Aansluitend welkom door de commissie.
Buffet!
Zaterdag 8 september
15.00 uur Bingo in de zaal met leuke prijzen
16.00 uur Inloop uurtje voor onderlinge ontmoeting
Zondag 9 september
10.00 uur Kerkdienst: voorganger proponent T.C. Zuyderduyn
Collecte voor Simavi.
Na afloop van de dienst,
koffie/thee drinken met elkaar.
19.30 uur Zangdienst met een korte
overdenking door Ineke en Martin Konijn
Maandag 10 september
09.30 uur
13.30 uur
16.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

Bezoek aan de Rozentuin te Lottum
Bezoek aan de Rozentuin te Lottum
Inloop uurtje voor onderlinge ontmoeting
Kennismaking nieuwe leden met het bestuur
Coördinatorenvergadering
Bowling met koffie

Dinsdag 11 september
09.30 uur
12.00 uur
16.00 uur
20.00 uur

Fietstocht
Varen op de Maas inclusief Lunchbuffet
Inloop uurtje voor onderlinge ontmoeting
Bowling met koffie
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Woensdag 12 september
09.30 uur
13.30 uur
16.00 uur
20.00 uur

Bezoek museum “De Kantfabriek”
Excursie Vliegtuig expositie te Baarlo
Inloop uurtje voor onderlinge ontmoeting
Presentatie over het werk van Trans World Radio

Donderdag 13 september
09.30 uur Fietstocht
Stadswandeling door Venlo (zie publicatiebord)
16.00 uur Inloop uurtje voor onderlinge ontmoeting
20.00 uur Bowling met koffie
Vrijdag 14 september
09.30 uur Inloop met koffie aansluitend de ledenvergadering
14.00 uur Presentatie diverse reizen en kampen
18.30 uur Afscheidsdiner
Zaterdag 15 september

Voor allen een goede reis en weer graag tot ziens op het voorjaarskamp 2019 D.V.

13

Stadswandeling door Venlo
Al 675 jaar stadsrechten, maar ook lang daarvoor woonden er al
mensen op deze plek. Een zorgvuldig gekozen strategische plek. Het
water was een vitale levensader. Niet alleen om te drinken, maar ook
om te bevaren. En net niet diep genoeg om erin te verdrinken. Zo
werd het een kruispunt van waterweg en landweg. En waar veel
verkeer komt vestigen zich ook veel mensen.
Samen met een
ervaren VVVstadsgids ontdekt u
Venlo; “Stedje van lol
en plezeer”. Het
startpunt van deze
historische wandeling
door de binnenstad is
bij de VVV. De duur is
1,5 uur. De wandeling sluiten we af met koffie en vlaai, bij Café
Restaurant Central.
Het stadhuis met marktplein te Venlo
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Boottocht over de Maas
Dinsdagmiddag kunt u heerlijk
genieten van een boottochtje over
de Maas.
U reist door een rivierlandschap met
veel afwisseling! Mooie
vergezichten, watersport, pittoreske
maasdorpen en idyllische baaien.
Vergeet de belevenis in de sluis
natuurlijk niet. Er wordt 2 x
geschut in de sluis met een totaal
verval van minstens 6 meter.

Tijdens de tocht serveert de bemanning het heerlijke lunchbuffet.
Inclusief uitgebreide vaartocht over de Maas en Maasplassen.
Diverse broodsoorten zoals ;
Zachte broodjes
Vers afgebakken harde broodjes
Vers afgebakken volkorenbrood
Fijne vleeswaren zoals
Ambachtelijk achterham met gegrilde
courgette
Italiaanse ham met zoethoutpeertjes
en yoghurtroomkaas
Jong belegen kaas met tomatensalade
Pastasalade met ham, bruschetta en
olijven
Zoete belegsoorten
Smeuïge omeletten met spekjes en
oude kaas.
Verse fruitsalade of fruitbavaroise
Appelgebak
Koffie en thee naar wens geserveerd
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Bezoek aan het rozendorp Lottum
Rozentuin en Rozenkenniscentrum
De Rozenhof
Markt 2
5973 NR Lottum
Tel: 077-4631688
De Rozenhof is een rozenparadijs
midden in het centrum van het dorp Lottum. De Rozenhof bestaat uit
een prachtige tuin vol met rozen en een rozenkenniscentrum. In de
rozentuinen kunt u genieten van Toprozen en ADR-rozen van
Nederlandse en Duitse bodem en wordt u meegevoerd in de historie,
teeltwijze en in de rozenactiviteiten die plaatsvinden.
Rondleidingen en
presentaties over
Excellence-Rozen, het
keurmerk voor de meest
gezonde, duurzame en
beste rozen in
Nederland en België.
De verzorging, groei,
snoei en bloei van rozen, krijgt ruime aandacht onder begeleiding
van een rozendeskundige.
Alles over rozen
In het Rozenkenniscentrum vindt U informatie
over rozen en het rozendorp Lottum. Onder
het genot van een kopje koffie of thee kunt
u presentaties over rozen bekijken of
rozenliteratuur inzien. Ook kunt U hier
terecht met al uw vragen betreffende rozen.
Ontdek De Rozenhof. Proef het land!
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Bingo
De eerste zaterdagmiddag willen we een gezellige bingo organiseren.
We zullen zorgen voor leuke prijzen.

Als u zich hiervoor hebt ingeschreven worden
de bingokaarten gratis verstrekt.
We beginnen om 15.00 uur met de bingo en
vanaf 16.00 uur is een ieder welkom voor
onderlinge ontmoeting.

Bowling
Op onze camping zijn
bowlingbanen aanwezig en daar
willen we graag gebruik van
maken.
Er kunnen slechts 48 personen
tegelijk meedoen dus zullen we
meerdere momenten organiseren voor het bowlen.
In ieder geval maandagavond, dinsdagavond en
donderdagavond. Net als voor alle evenementen
moet u hiervoor de publicatieborden goed in de
gaten houden.
We hopen dat u mee doet of gezellig komt
kijken. Een kopje koffie of thee is gratis en
verder kunt u aan de bar zelf de nodige
versnaperingen bestellen tegen inlevering van munten.
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Een leuke excursie vlak bij de camping: PS Aero te Baarlo
De vliegtuigcollectie van
PS Aero bestaat vooral uit
historische vliegtuigen. Tijdens
de rondleiding krijgt u
ongeveer 35 verschillende
vliegtuigen en helikopters te
zien.
Als onderdeel van de 2 uur
durende rondleiding kunt u
vanuit een vliegtuigstoel ( business-class ) genieten van een film over de in en
outs van PS Aero onder een genot van een kopje koffie/thee of fris en cake. De
film duurt ongeveer 20 minuten.
Na de film gaat een gids mee en krijgt
u leuke anekdotes te horen over 35
historische vliegtuigen en helikopters.
U mag in verschillende vliegtuigen en
cockpits een kijkje nemen.

Kortom een bijzondere gewaarwording
om zo verschillende vliegtuigen van
buiten en van binnen te bekijken. De
excursie staat gepland voor de
woensdagmiddag.
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Een bezoek aan Museum “de Kantfabriek”.

Het museum is gevestigd in de voormalige Zuid-Nederlandse Kantfabriek die
tot 2006 in bedrijf was. De fabriek is gebouwd in 1928 en is nu een
Rijksmonument. Sinds 2006 exploiteert Stichting Museum de Kantfabriek het
sfeervolle dertiger jaren pand. De kantklosmachines staan nog klaar voor
gebruik.
Het museum toont de ontwikkeling van de textielnijverheid en -industrie in de
regio Horst (Noord-Limburg), organiseert wisselexposities waarin textiel de
leidraad is en biedt cursussen aan gerelateerd aan textiel.
Museum de Kantfabriek
– bezit grootste collectie en uitleenbibliotheek op het gebied van textiel- en
handwerkboeken in Nederland;
– heeft een documentatiecentrum genealogie
en streekgeschiedenis waar
iedereen genealogisch onderzoek kan
verrichten;
– toont 2500 vingerhoedjes uit twee
particuliere verzamelingen;
– heeft depots met waardevolle objecten
en schenkingen betreffende textiel
en regionale geschiedenis.
Het museum wordt gerund door c.a. 190
vrijwilligers.

19

KAMPEERPLAATSEN, VILLETTA’S, CHALETS & LODGES

SUPERCOMFORT ± 150 m2
10 amp. eigen sanitair,
MIVA-geschikt

SUPERCOMFORT ± 150 m2
10 amp. eigen sanitair

10 amp. ± 120 m2
kinderveld <12 jaar

10 amp. ±120 m2
+ hond toegestaan

10 amp. ± 120 m2
+ hond toegestaan
+ autovrij

16 amp. ±120 m2
+ hond toegestaan

16 amp. ± 120 m2 autovrij

NIET IN VERHUUR

Lodges

Chalets

Chalets +
4-persoons & 6-persoons

Villetta’s

10 amp. ± 100 m2

TOTAALCOMFORT ± 130 m2
16 amp. eigen sanitair en
keuken + hond toegestaan
VIP COMFORT ± 150 m2
10 amp. eigen sanitair,
sauna & whirlpool

16 amp. ± 120 m2
10 amp. ± 100 m2
+ hond toegestaan
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NATUURBAD

ZANDSTRAND

BUITENBAD

VERWARMD BINNENBAD

WATERSPEELTUIN

FIETSVERHUUR

CENTRUMGEBOUW ‘DE BORGH’

22 KLIMBOOT

21 SPORT & SPEELPARK

20 WASSERETTE / DROGERS

19 MIVA-TOILET & DOUCHE

18 TOILETGEBOUW

17 HONDENTOILETTEN

16 MILIEUSTRAAT (AFVALPUNT)

15 WOONHUIZEN BEHEERDERS

NIET IN VERHUUR

TYPE 12G
12 pers. bungalow

TYPE 12LT
12 pers. MIVA-geschikt

TYPE 12GL
12 pers. luxe bungalow

TYPE 10FL+
10 pers. luxe bungalow

TYPE 8E
8 pers. terraswoning

TYPE 8EL
8 pers. luxe bungalow

16 amp. ± 120 m2
kinderveld <12 jaar autovrij

TYPE 4B1
4 pers. bungalow
TYPE 4BL
4 pers. luxe bungalow
TYPE 6D1
6 pers. bungalow
TYPE 6D2
6 pers. waterwoning
TYPE 6D2
6 pers. boerderijwoning
TYPE 6D2
6 pers. terraswoning
TYPE 6D2
6 pers. appelvinkwoning
TYPE 6DK
6 pers. kinder + terraswoning

7
SPEELTUIN

23 PAINTBALL / BUGGY RIJDEN

TYPE 6DL
6 pers. luxe bungalow

8

ZONNEWEIDE & MINIHAVEN

24 VOETBALVELD

TOILETGEBOUW MET

9

10 HONDENZWEMPLAATS

26 BOLLO’S HUISJE

25 TED-VERZAMELPUNT

12 KWEEKVIJVER

27 SANISTATION CAMPER

VISGELEGENHEID

13 WATERSKIBAAN

28 FAMILY ENTERTAINMENT CENTER SEVENUM
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14 HONDENTRIMPARCOURS

NIEUW! LAKESIDE
TYPE 12L2
12 pers. luxe watervilla
TYPE 14C1
14 pers. comfort watervilla
TYPE 14C2
14 pers. culinaire watervilla
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