CCC Voorjaarskamp 2019
26 april tot 4 mei 2019

Leemringweg 33, 8317 RD Kraggenburg

INHOUDSOPGAVE:
CCC Voorjaarskamp 2019 Camping de Voorst in Kraggenburg
Vrijdag 26 april tot zaterdag 4 mei 2019.
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Beste CCC-ers,
Enkele maanden later dan dat u van ons gewend
bent, ligt hier dan toch het blad van het
voorjaarskamp 2019 voor u.
Met heel veel enthousiasme en plezier is er aan het programma
gewerkt. We waren in oktober met het hele team in
Kraggenburg op camping ‘De Voorst’ en verheugden ons al op
het voorjaarskamp. En dat terwijl de winter nog moest
beginnen.
Vrijdag 26 april starten we met een gezellige avond, verderop
in het blad leest u hier meer over.
Zaterdag is het Koningsdag. Ook voor deze dag is er een heel
programma. Zondag komen we bij elkaar om naar Gods woord
te luisteren en ‘s avonds hebben we een echte sing-in.
Vanaf maandag zijn er leuke verassende uitstapjes waar
iedereen aan mee kan doen. En op twee dagen is er een mooi
avondprogramma.
Wat het extra speciaal
maakt, is dat de
bollenvelden volop in
bloei staan tijdens het
voorjaarskamp. Dus of we
nu op weg gaan voor een
excursie of gaan fietsen,
steeds zijn we omringd
door prachtige
bollenvelden!
Kom mee genieten en geef u op voor het voorjaarskamp.
De commissie van Voorst tot Kraggenburg.
Zou u € 25,00 mee willen nemen als borg voor de slagboom
sleutel, bij vertrek krijgt u deze € 25,00 weer terug.
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Sjoerd en Tineke Paulus

Rien en Jannie van Brummelen

tinekep10@gmail.com

brumley82@hotmail.com

Wim en Alie Jansen

Lammert en Rinkje de Boer

wjansenvh@gmail.com

lammertdeboer@live.nl

Ab en Bertha Klok

Bertus en Ina Janssen

klok223@zonnet.nl

b.janssen@solcon.nl
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Belangrijke adressen

Tijdens het voorjaarskamp is de commissie bereikbaar onder
telefoonnummer: 06-30858849
Het adres van de camping is:
Recreatiepark De Voorst
Leemringweg 33
8317 RD Kraggenburg
+31(0) 527 - 252524
devoorst@vdbrecreatie.nl
Bij noodgevallen en in levensbedreigende situaties kunt u bellen.

Hierna de receptie bellen 0527-252524
Vermeld duidelijk uw naam en plaatsnummer.
Zij openen de slagboom en helpen verder.
Hierna stelt u ook de commissie op de hoogte via telefoonnummer

06-30858849
Het landelijke servicenummer voor de politie is:

Wij hopen dat het niet nodig zal zijn.
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Programma Voorjaarskamp Kraggenburg
Aankomst deelnemers dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april 2019
Vrijdag 26 april openingsavond. (JdH meenemen)
17.00 Tent open
17.30 Officiële opening van het kamp door het bestuur van de CCC
Lief en leed en welkom nieuwe (gast)leden
Overdracht leiding aan de commissie vjk Kraggenburg.
De commissie presenteert zich.
18.00 Gezamenlijk eten! U wordt verzocht een glas,
bord en bestek mee te brengen en laat U Verrassen!
19.45 Introductie van Camping De Voorst door
Dhr. Piet Grotenhuis de parkmanager.
Mededelingen en sluiting.
Zaterdag 27 april KONINGSDAG
09.00 Aubade: Bij mooi weer buiten, bij regen in de tent.
09.30 Tent:
koffie met ….. en gezellig samenzijn.
10.00 Clubhuis Camping samen Tv kijken met …
13.00 – 14.30 Pauze
14.30 Tent: Gelegenheid om artikelen te kopen (goed doel)
15.00 Tent: Rad van Avontuur!
Wilt U hiervoor 2 cadeautjes meebrengen totaal € 5,00
15.45 Voor de liefhebbers een spannend spel!
16.30 Verkoop van heerlijke warme worst.
17.30 - 20.00 Pauze.
20.00 Tent: de Film ‘WILD’ Natuurfilm, opgenomen op de Veluwe
U mag uw eigen drankje meebrengen.
Zondag 28 april. (JdH meenemen)
10.00 Samenkomst. Voorganger ds. L Schaafsma uit Nunspeet.
collecte:Stichting Kimon . Zie elders in het blad
Na afloop koffie of thee.
19.30 Samen zingen o.l.v. Suze en Anneke
collecte: Healing words. Zie folder in welkom tas
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Maandag 29 april
08.45 Excursies: Orchideeënhoeve zie publicatieborden.
16.00 Inloopuurtje in de tent.
17.00 Kennis maken nieuwe leden met bestuur CCC.
19.00 Coördinatorenvergadering.

Dinsdag 30 april
08.30 + 10.00 Fietsen: zie publicatieborden.
12.45 Vertrek van af camping naar Urk
16.00 Inloopuurtje in de tent.
20.00 Optreden: Schokkerin Jannetje!
Tent open om 19.30 uur
Woensdag 1 mei
08.45 Excursies Boottocht zie publicatieborden
16.00 Inloopuurtje in de tent.
Donderdag 2 mei
08.30 + 10.00 Fietsen:zie publicatieborden.
12.45 Vertrek vanaf camping naar Urk
16.00 Inloopuurtje in de tent.
20.00 Projectkoor Jubilate Deo uit Oene.
Vrijdag 3 mei:
09.00 Tent open voor ontmoeting en koffie.
09.30 Ledenvergadering CCC volgens agenda.
18.00 Restaurant ‘De Voorst’ inloop
18.30 Aanvang warm en koud buffet
Zaterdag 4 mei: Vertrek deelnemers CCC Vjk Kraggenburg.
Goede reis en wij hopen tot ziens op het CCC najaarskamp.
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AFSPRAKEN

1.

Afmelding voor het clubkamp wegens ziekte of andere
omstandigheden moet z.s.m. worden gedaan.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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!
6. 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.
7. 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.
8. Deelnemers die medicijnen gebruiken, dienen een Europees
Medisch Paspoort of tenminste een nog geldige
Medicatieoverzicht bij zich te hebben. Het kan veel moeite en
spanningen bij u en ook bij de commissie voorkómen.
9. 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
10. over de mogelijkheden en de kosten.
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Op maandag 29 april worden we om 10 uur verwacht bij de:

De Orchideeën Hoeve aan de Oosterringweg 34
8315 PV Luttelgeest

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur.
Bij mooi weer kun je er ook prima op de fiets heen. (11km)
De Orchideeën Hoeve is een schitterend park met verschillende
afdelingen die elk op hun gebied een grote collectie in huis hebben.
We starten met heerlijke koffie en
verschillende soorten gebak.

Om 13.30 uur wordt ons een uitgebreide “luxe lunch” geserveerd in
het restaurant. Degenen die er al een keer geweest zijn, weten dat
deze tuin ongeëvenaard is voor wat betreft zijn uitgebreide collectie
en willen graag nog een keer terug omdat in elk jaargetijde het park
weer heel anders is. Eind april zal het hele park zeer uitbundig
groeien en bloeien. Schrijf u in voor een prachtige dag voor slechts
€ 29,50.
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In het voorjaarskamp kunt u echt
kennismaken met Urk
BEZOEK DE MOOISTE
BEZIENSWAARDIGHEDEN VAN OUD URK
Onder leiding van een gids wordt u tijdens
de ginkiestocht door een wirwar van
straatjes en steegjes, oftewel ginkies,
geleid in het oude pittoreske centrum van
Urk. Beleef het eilandgevoel dat nog steeds
door de straten van Urk giert en hoor de
nog altijd verrassende verhalen en
anekdotes over de bijzondere geschiedenis van het vissersdorp. Met
schilderachtige doorkijkjes, knusse pleintjes en steegjes,
karakteristieke gevels en de vele sierlijke decoraties: Dit is de enige
echte ginkiestocht, dé leukste manier om Urk te ontdekken!

U geniet van een wandeling van ongeveer anderhalf uur, na afloop is
er koffie met gebak in Restaurant Taverne met een schitterend
uitzicht op de haven van Urk
Parkeren is geen enkel probleem, op de parkeerplaats van Restaurant
Taverne: Burgemeester J. Schipperkade 8, 8321 EH Urk
Vandaar start ook de Ginkiestocht, 13.30 uur.
Vertrek Camping 12.45 uur.
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Woensdag 1 mei staat er een boottocht op het programma
gecombineerd met een bezoek aan
Buitencentrum Weerribben van Staatsbosbeheer.
Dat is naast:
Tiemen Vaartjes Rondvaartbedrijf
Vertrek en ligplaats Hoogeweg 27 Ossenzijl
De ene helft gaat om 10 uur varen en de andere helft brengt een
bezoek aan de expositie. Om half 12 ruilen we. Tiemen is zelf onze
gids op de boot en hij zorgt voor koffie met koek en weet alles van
deze waterrijke omgeving.
Hij verzorgt rondvaarten door kleine en ondiepe slootjes en vaartjes
in Nationaal Park De Weerribben-Wieden met de speciaal gebouwde
platbodem rondvaartboot “Sylvia”. De Sylvia heeft als vertrekpunt
het overdekte botenhuis (altijd droog in- en uitstappen).
Vanaf dat punt is men snel in het alleen over water toegankelijk deel
van het natuurgebied.

De “Sylvia” komt op plaatsen waar soortgelijke of grotere
rondvaartboten niet mogen of kunnen komen en vaart dwars door de
rietlanden, hooilanden en moerasbossen.
Als het mooi weer is, is de boot rondom open, zodat u heerlijk de
natuur kunt opsnuiven.
Als de weersomstandigheden echter te wensen overlaten, is de boot
wind- en waterdicht en, indien noodzakelijk, verwarmd.
Schrijf u in voor slechts € 12,50 voor de boottocht en
staatsbosbeheer incl.koffie en koek.
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FIETSTOCHT.

Het is weer zover - een voorjaarskamp –
met fietstocht in een volledig nieuwe
omgeving waar we naar uitkijken.
We starten direct vanaf de camping door
het Voorsterbos langs Kraggenburg op weg
naar Vollenhove
(plm. 16 km v.v. )

Voor diegene die de hele tocht willen
inkorten met 16 km het advies: Neem een
fietsendrager mee naar het kamp en ga met
de auto naar Vollenhove, bij de haven is
een parkeerplaats.
Begin en eindig hier de fietsroute. Langs Kadoelermeer, scheiding
tussen nieuwe en oude land op weg naar
de koffie Kamper Erve Heetveld.

Voorts zie je de Beulakerwijde rechts al
liggen en dan op naar Moespot en
Blokzijl met sluis. Na de lunch verder op
de pedalen met wind in de rug naar Vollenhove. ( vergeet daar niet
uw auto mee te nemen ) Dan weer over de sluis terug naar de
camping.
Het geheel is plm. 41 km een fijne fietstocht met de Wieden en
romantisch Blokzijl achterlatend.

Parkeren Vollenhove!
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Jannetje de Schokkerin.
Dinsdag avond 30 april 2019

AANVANG: 19.30 UUR

Een "echte" Schokkerin, van wie
de eigen wortels liggen op de
bodem van en rondom de
voormalige Zuiderzee.
Jannetje komt in klederdracht
(de echte). Van haar
overgrootmoeder Jannetje.
Met een lach en een traan
neemt zij u mee naar de tijden
van voorbij.
Uniek en authentiek…

Ware verhalen, vertelt en gezongen.
Een sfeer waarin u uw eigen voorouders zult voelen.
Zij kleurt als het ware onze wortels.
Zij speelt zoals afgesproken. 2 X 45 min.
Jannetje heeft meerdere verhalen.
Soms neemt ze u nog een stukje mee in het verhaal van de schokkers
na de ontruiming.
Alle verhalen zijn echt... het is een stukje echte cultuur.
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Projectkoor Jubilate
Het koor Jubilate Deo
bestaat ruim 75 jaar.
In de statuten van onze
vereniging staat: ‘de
vereniging stelt zich ten
doel de zang te beoefenen
tot verheerlijking van Gods
Naam en tot genoegen en
stichting van de leden; en heeft Gods Woord ten grondslag.
Oorspronkelijk werd dit Woord als koor uitgedragen door middel van
een kerstzangdienst en paaszangdienst in de kerk van Oene en het
(door de weeks) zingen in tehuizen en tijdens zangavonden in de
regio.
Sinds 2009 wordt elk jaar zo mogelijk een groot project ingestudeerd
en uitgevoerd rond de kerstdagen en/of paasdagen. Daarnaast
streven wij ernaar (delen van) het project, uit te voeren tijdens
koopavonden in Epe, in kerken in de regio en in de kerk van Ohne,
Duitsland. Met deze gemeente bestond al rond 1600 contact en in de
jaren zeventig van de vorige eeuw is dit contact nieuw leven
ingeblazen.
Dirigent Cor van Leeuwen heeft de artistieke leiding van de muzikale
activiteiten en in gezamenlijk overleg met het bestuur en
muziekcommissie wordt het repertoire vastgesteld.
De muzikale begeleiding bij de optredens wordt verzorgd
door kamerorkest d’Accordo uit Vaassen.
Het koor zingen de liederen uit hun nieuwe project:
Geloof, Hoop en Liefde.
Daartussen zitten een aantal bekende
melodieën met Nederlandse tekst.
Wij zijn als CCC-ers erg benieuwd naar hun
nieuwe repertoire en hopen te genieten van
hun optreden.

14

Collectedoel: CBR JEDIDJA
“Geef hoop aan kinderen met een beperking”

Stel je eens voor dat de mensen met stenen naar je gooien, omdat je een
epileptische aanval hebt; Je niet naar school gaat, omdat je ouders het niet de
moeite waard vinden om in jou te investeren, vanwege jouw beperking; Je het
risico loopt “weggedaan” te worden, omdat je geboren bent met een
beperking? Dit overkomt vele kinderen en jongeren met een beperking in
Guinee-Bissau.
Het team van JEDIDJA onder leiding van Gerda Klaver en Marianne van Helden
bereikt samen met hun 110 vrijwilligers ruim 500 kinderen en jongeren met een
beperking doormiddel van “community based rehabilitation”. Dit betekent dat
de kinderen thuis worden begeleid en de familie wordt ingezet om het kind
vooruit te helpen. In de eerste plaats is het heel belangrijk dat de omgeving
accepteert dat een beperking geen besmettelijke ziekte is of van boze geesten
komt, ten tweede dat het kind toegang krijgt tot specialistische hulp, naar
school kan gaan en een beroep leert waarmee het zich in eigen onderhoud kan
voorzien.
Vanwege de beperking van het kind krijgen ook de familieleden met afwijzing te
maken, daarom zet het team zich met de vrijwilligers in om Gods Woord met
deze kinderen en hun familie te delen. De naam
Jedidja betekent tenslotte “Lieveling van de Heer”.
De vrijwilligers mogen hen erop wijzen dat deze
kinderen, die vaak niet meetellen in de
samenleving, geliefd zijn bij God. Helpt u mee?
JEDIDJA is een onderdeel van
Stichting KIMON
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UITJES IN DE OMGEVING
Het Voorsterbos in Marknesse is een van de oudste bossen
in de Nederlandse provincie Flevoland. Het ligt tussen
Kraggenburg en Vollenhove, en is eigendom van
Natuurmonumenten. Het is bijna 1000 ha groot. Naar het
zuidoosten sluit het gebied aan op het Kadoelerbos.
Waterloopbos Voorsterweg 36, 8316 PT Marknesse
Lanz Bulldog Museum Noordwal 3,
8325 PP Vollenhove

Stadsmuseum CHC
Vollenhove 8325 BA
Vollenhove
Nationaal Park WeerribbenWieden is een nationaal park in
de Nederlandse provincie
Overijssel, gemeente
Steenwijkerland.
Het nationaal park is het
grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa.
Het park is in 1992 gesticht.
Bij een bezoek aan de Noordoostpolder
mag u beslist het Werelderfgoed
Schokland niet missen.
Museum Schokland
Middelbuurt 3
8319 AB Ens
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CCC Leden Denkt U aan onze adverteerders!
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Huisartsen tijdens ons kamp
Huisartsenpraktijk Marknesse
Adres Emmeloordeweg 2a
3816 AV Marknesse
Telefoonnummers
Algemeen 0527-203000 (voor spoed kies 1)
Emailadres
assistente@huisartsenmarknesse.nl

De waarneming tijdens de avonden(na 17.30 uur) nachten of
weekenden en op feestdagen is 0900-3336333
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