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Foto voorblad door Evelien Oerlemans; ‘Biesbosch zonsopkomst’

Deze foto is bewust door de hele kampcommissie gekozen omdat deze afbeelding 
zo prachtig de paasgedachte symboliseert met de opkomende zon die al het duister 
verdrijft en nieuw leven doet ontluiken in het vroege voorjaar.

Woord vooraf door de voorzitter

Beste CCC’ers, 

In de voorbereiding naar het voorjaarskamp in 
Vessem kregen we te maken met een korte 
voorbereidingstijd en met gezondheidsproble-
men van verschillende commissieleden. Maar 

wat is het dan geweldig mooi dat er een team om je heen staat die niet 
alleen de organisatie extra serieus neemt en voor je klaar staat, maar 
ook mag weten dat er vanuit dit comité en de CCC zoveel meeleven en 
gebed is geweest. Wij zijn jullie daar erg dankbaar voor en het geeft 
ons weer vertrouwen in de toekomst. We mochten ook nu weer ervaren 
dat God zorgt.

Voor u ligt het programmaboekje van het voorjaarskamp, wellicht zult u 
zeggen dat het wel eens beter is geweest, dat weten we zelf ook, maar 
we moesten soms snel beslissen om bepaalde zaken nog gedaan te krij-
gen. Het neemt niet weg dat alle commissieleden hun uiterste best heb-
ben gedaan om een prachtig kamp met een gevarieerd programma te 
realiseren. Wij vinden dat het gezien de stijgende kosten en de tijds-
druk best is gelukt. In het speelveld wat we hebben gekregen zijn 
mooie dingen bedacht en willen u die graag aanbieden om samen een 
fijn en gezellig kamp te houden. 

Wij hebben ons best gedaan voor u, en hopen dat u zich aan wilt mel-
den voor dit prachtige kamp met zijn schoonheid aan natuur en weer 
een warm samen zijn.

Met vriendelijke groet,
Dick Kooij    
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Even voorstellen!
Kampcommissie voorjaarskamp 2023 Vessemmp 2023 Vessem

Miny en Dick (voorz.) Kooij

Harmpje en Bart PrinsHarmpje en Bart Prins

Ineke Konijn (secr.)j ( )

Henk en Sjany Krabbe  

Gerrit en Mennie Kaptein
Annemarie (penn.) en Henk Francken

Jaap en Joke Haspels
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hier bivakkeren wij dit voorjaar !

Zwembadweg 1, 5512 NW Vessem  Telefoon: 0497 591 214 

www.eurocampingvessem.nl     info@eurocampingvessem.nl

Voor veiligheid en noodnummers van artsenpraktijken,  
zie bladzijde 5 van het campingboekje dat u hebt 

meegekregen in de welkomsttas.

Dagelijkse mededelingen voorjaarskamp

· Voor de dagelijkse mededelingen aangaande de activiteiten kunt u zich 
oriënteren op de mededelingenborden die bij de partytent op het veld 
van de commissie staan. Wij proberen de mededelingen voor de vol-
gende dag voor 18:00 uur te plaatsen. Neem hier goed notie van zodat 
u niet voor verrassingen komt te staan.

· De ochtendkrant kunt u ophalen bij de partytent. Wij hebben van het 
ND 40 exemplaren per dag ter beschikking gekregen. Wanneer wij die 
even aan elkaar doorgeven zijn dat er ruim voldoende om ons van het 
nodige nieuws te voorzien.



5

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 wor-
den overgemaakt, in ieder geval vóór de gestelde datum. U bent pas inge-
schreven als de penningmeester het door u verschuldigde bedrag op de reke-
ning heeft ontvangen. 

3. Bij afmelding van het kamp worden de faciliteits- 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 u daarom een annulerings-
verzekering af te sluiten. 

4. De leden die deelnemen aan activiteiten, ongeacht hun verblijf op of bui-
ten 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 a.u.b. 
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 Pas-
poort of tenminste een nog geldig 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 over de mogelijkheden en de kosten. 
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                                                 Woensdagavond

Orgel- en panfluitconcert 

Door en met Wilbert Magré en Carina Petersen -
Bossenbroek op resp. orgel en panfluit. Met prachtige 
melodieën, psalmen en liederen. Er zal genoeg ruimte 
zijn om heerlijk mee te zingen. Deze jonge musici 
staan niet alleen aan een begin van een mooie carrière 
maar hebben in de laatste jaren zeker hun sporen al 
verdiend. Kom luisteren en geniet!  

NB: JdH meebrengen. 
Kijk voor meer informatie en c.v. op www.wilbertmagre.nl en           
                                                www.carinabossenbroek.nl

Maandag /Dinsdag

           Internationale fietstocht ”De zwarte Kaat”

We starten per groep met ongeveer 20/25 personen. Eerste groep vertrekt 
om 9:25 uur. Tweede groep om 9:35 uur (evt. een langzamere groep). De 
tocht is ongeveer 50 km.

We worden om 10:15 uur verwacht bij restaurant 
“Tipmast” te Bladel waar een pot koffie en thee voor ons 
klaar staat met eigen gemaakte lekkernij van het huis.

Na de koffie fietsen we door de “Boswachterij Hapert” 
naar de Abdij van Postel bij de plaats Mol in Bel-
gië. Daar worden we om 12:30/12:45 uur ver-
wacht voor de lunch. We gebruiken de lunch 
(koffietafel) met beide groepen tegelijk in het res-
taurant “Gasthof De Beiaard.”

Op de terugweg stoppen we voor een versnape-
ring en plaspauze bij Restaurant de ”Taverne D’n 
Ouwe Brandtoren” in Reusel. Er is deze dag veel 

te zien, zoals een kruidentuin en een Abdij winkel.
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Woensdag /Donderdag 

             Jeu-de-boules dag en excursie prehistorisch dorp 

Deze dag staat naast de excursie in het teken van ons geliefde jeu-de
-boulesspel. Op uitnodiging van een jeu-de-boulesvereniging in de 
buurt gaan we vandaag spelen op de banen van Jeu-de-boulesclub 
Dongen. We gaan hier met de auto naar toe en spelen een ochtend-
en middagwedstrijd met een eenvoudige lunch tussendoor. Omdat 
deze sport bij de CCC’ers erg populair is heeft de commissie besloten 
om op deze uitnodiging in te gaan.

Tijden en indeling zullen bekend gemaakt worden op de infor-
matieborden. Bij regenachtig weer spelen we op binnenbanen. 

NB: We gaan met de auto, carpoolen heeft de voorkeur bij 
deze activiteit. 

Prehistorisch dorp 

Beleef geschiedenis van dichtbij

In het openluchtmuseum van Eindhoven en Noord-Brabant beleef je het 
verleden door zelf op ontdekkingstocht te gaan. Onderweg ontmoet je histo-
rische bewoners van de prehistorie tot de late middeleeuwen. Luister naar 
hun spannende verhalen, leer met hen om oude ambachten zelf te doen en 

verwerf de vaardigheden die de wereld door de 
jaren heen vooruit hebben geholpen. Ontdek onze 
geschiedenis door deze zelf vast te pakken, eraan 
te ruiken en te proeven. Zo leer je het verleden 
kennen zoals het ooit écht is geweest.

NB: We gaan met de fiets, visa versa 38 km. 
Ook goed met de auto te bereiken. Het is raadzaam 
om je eigen lunch mee te nemen.
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Programma Voorjaarskamp 2023 Eurocamping Vessem

        Aankomst deelnemers vanaf woensdag 12 april vanaf 14:00 uur

Zaterdag 15 april

17:00 uur * Zaal open

17:30 uur      * Opening van het kamp door het bestuur van de CCC

       * Lief en leed CCC en welkom nieuwe (gast)leden

       * Overdracht aan de leiding commissie voorjaarskamp
   Vessem 2023

18:00 uur  * Gezamenlijke maaltijd, verrassing (blz. 12)

19:30 uur         * Introductie Eurocamping Vessem

19:45 uur        * Welkom door de voorzitter van het voorjaarskamp

* Presentatie leiding voorjaarskamp d.m.v. Spel, mijn 
   droomvakantie door Sjanie Krabbe

20:15 uur * Koffie

Zondag 16 april  

10:00  uur        * Samenkomst, voorganger Prop. K. Mostert uit Leer-
   dam, JdH meenemen, na afloop koffie/thee

                         Collecte Zuid-Afrika, Project kinderwerk Impact Church, 
   Jeffrey’s Bay (blz. 10)

19:30 uur        * Zangdienst wordt verzorgd door Jaap en Joke Haspels en
     Henk en Sjany Krabbe, JdH meenemen
Maandag 17 april

09:25 uur * Internationale fietstocht (zie bijlage blz. 6)

16:00 uur * Inloopuurtje in de partytent op het veld van de 
                       commissie 

17:00 uur * Kennismaking nieuwe (gast)leden met het bestuur van de 
   CCC 

19:30 uur         * Coördinatoren vergadering
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Dinsdag 18 april

09:25 uur      * Intern. fietstocht “De zwarte Kaat” (zie bijlage blz. 6)

09:35 uur      * Idem, eventueel langzame fietsers

16:00 uur      * Inloopuurtje in de partytent op het veld van de            
                   commissie 

20:00 uur      * Presentatie-avond Mercy ships (zie blz. 13), 
           inloop 19:30 uur

Woensdag 19 april

09:30 uur       *Jeu de boules (carpoolen) en bezoek prehistorisch 
                   dorp, zie blz. 7. Voor informatie aanvangstijden en 

  indeling, zie informatieborden

16:00 uur      * Inloopuurtje in de partytent op het veld van de commissie

19:30 uur      * Orgel- en panfluitconcert met samenzang.
   Pauze met koffie, JdH meebrengen, zaal open 19:00 uur

Donderdag 20 april

09:30 uur       * Jeu-de-boules (carpoolen) en bezoek 
   prehistorisch dorp, voor informatie aanvangstijden en 
   indeling zie informatieborden 

16:00 uur      * Inloopuurtje in de partytent op het veld van de commissie 

19:00  uur       * Bij mooi weer avondwandeling (+/- 5 km.) met                           
                   aansluitend koffie/thee bij de tent (opgave verplicht)

Vrijdag 21 april

13:30 uur      * Spelmiddag en goede-doelenmarkt.

Zaterdag 22 april

10:00 uur      * Ledenvergadering, JdH meebrengen 
      * Presentatie commissie najaarskamp

18:00 uur      * Mogelijkheid tot deelname afscheidsdiner (het afscheids-   
                     diner is dit keer op een andere locatie, zie blz. 14)
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Vervolg Programma Voorjaarskamp

Zondag 23 april   

10:00  uur       * Samenkomst, voorganger Prop. C.S. de Man uit Rosmalen

   JdH meenemen, collecte Mercy ships

19:30 uur * Zanghalfuurtje, verzorgd door Jaap & Joke Haspels en

                         Bart & Harmpje Prins, JdH meenemen

Maandag 24 april
* Vertrekdag  
   De commissie van het voorjaarskamp wenst u allemaal  
   een veilige thuisreis!

Collectedoel zondag 16 april

Beste Ccc’ers,

Wij zijn Alfred, Annemieke, Timothy, Sarai en 
Matthew Jongile.

Sinds maart 2022 wonen en werken wij in de sloppen-
wijk van Jeffrey’s Bay in Zuid-Afrika. Wij zijn op dit mo-
ment bezig om Impact Church South-Africa te planten. Onze focus is jon-
geren en kinderen bereiken met het evangelie. Dit doen wij door middel 
van het organiseren van kerkdiensten, het geven van bijbelstudies, het 
organiseren van vakantieprogramma’s en elke week houden we kinder-
club. Het collecte doel van het voorjaarskamp is voor het vakantiepro-
gramma. Het vakantieprogramma is een programma voor de kinderen uit 
de sloppenwijk. Dagelijks komen er zo’n 300 kinderen. We vertellen de 
kinderen een bijbelverhaal, we knutselen, spelen spelletjes en zingen we 
met elkaar. Elke dag krijgen de kinderen een boterham, drinken en fruit. 
Dit alles kost geld. We zijn jullie enorm dankbaar voor de collecte die ge-
houden gaat worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op, www.impactchurchsa.com of u 

kunt mailen naar info@impactchurchsa.com Stg Impact 
Church South Africa 

NL 41 INGB 0675 506506 (Giften fiscaal aftrekbaar)
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Kom kamperen op onze gezellige 
boerencamping en doe mee aan onze 
fiets-tiendaagse of leen routemapjes 

111Advertentie
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Zaterdag

Gezamenlijke maaltijd zaterdag 15 april, aanvang 18:00 uur

Bij de ingang van de zaal staat er voor de deelnemers van het kamp een 
maaltijd klaar. Het is een afhaalbuffet met verschillende specialiteiten, wat 
dat voor een specialiteiten zijn is voor iedereen weer een verrassing. Met 
wat geduld en enig respect voor elkaar mag u daar zelf de maaltijd samen-
stellen. Het is de bedoeling dat je zelf je bord en bestek meeneemt. Wil je 
er wat bij drinken? Dan kun je tegen betaling een drankje halen bij de bar.

Wij wensen alle CCCCC’CC’’ers een heel fijn voorjaarskamp!p!

          Boer Caravans Wezep.p.

Advertentie
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Mercy Ships 
Medische zorg voor ieder mens

In Afrika hebben miljoenen mensen niet of 
nauwelijks toegang tot medische zorg. Dat 
maakt hun toekomst uitzichtloos. Jaarlijks 
overlijden 16,9 miljoen mensen omdat ze 
geen zorg kunnen krijgen. 

Mercy Ships zoekt hen op met ziekenhuisschepen. Aan boord werken profes-
sionele vrijwilligers: artsen, verpleegkundigen, maar ook monteurs, keuken-
personeel en een kapper. Samen ma-
ken we zorg toegankelijk voor de aller-
armsten in Afrika en verbeteren we de 
gezondheidssystemen in landen met 
medische trainingen. Naar het voor-
beeld van Jezus willen wij omzien naar 
de armen.

Van één naar twee schepen

Sinds eind 2021 heeft Mercy Ships maar liefst twee schepen in de vaart: de 
Africa Mercy en de Global Mercy. Momenteel bereiden we ons voor om met 
deze twee schepen tegelijk in Afrika aan de slag te gaan. Hiervoor hebben 
we zowel financiële middelen nodig als veel vrijwilligers die op één van beide 

schepen aan de slag willen. Wilt u ons 
ondersteunen, met gebed, een finan-
ciële bijdrage en/of als vrijwilliger? 

Wij nodigen u van harte uit om 
naar de boeiende verhalen en de 
uitleg van dit prachtige werk te 
komen luisteren.

De collecte van de tweede zondagsdienst zal worden aangewend voor dit 
doel.
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Om zelf te doen

Buiten het programma van de CCC om kunt u ook persoonlijk op 
ontdekkingstocht gaan, wij stippen even wat hoogtepunten aan:

· Het Kempenmuseum ‘De acht zaligheden’ in Eersel, 
VVV blz. 38 (8,5 km.)

· Natuurtuin ‘t Loo in Bergeijk blz.41 (13 km.) 

· Bierbrouwerij Beerze, rondleiding op afspraak.  
Blz.40 (9 km.)

· Winkelen Eindhoven, winkelcentrum “De Heu-
vel” en kringloopwinkel ”Het Goed” Meerenak-
kerweg 2, 5652 AT Eindhoven (16 km.)

· Weekmarkt Reusel op iedere vrijdag van 11:00 
tot 17:00 in het centrum van Reusel (17,7 km.)

· Blader eens op je gemak door het camping en VVV 
boekje, 
er staan tal van leuke dingen in die je samen kunt doen.

· Lekker eten bij:

Restaurant Kruidenlucht
        Kranenberg 18, Casteren

        Bij dit restaurant gebruiken we op 22 april 
ook ons afscheidsdiner. Fietsafstand ca. 4 km. 
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        Vrijdagmiddag 

Spelmiddag

Op het veld van de commissie staan overal spellen opgesteld 
die we met elkaar gaan spelen. Het zijn spellen van allerlei soort, te denken 
valt aan behendigheid tot raadsels en bestaande spellen. De meeste zijn ei-
gengemaakt en nieuwe spellen waar handigheid en wellicht wat geluk bij no-

dig is. We spelen in teams van 2 of 4 per-
sonen, door de wedstrijdleiding samenge-
steld. We maken er samen een mooie 
middag van waarin de Meet & Greet cen-
traal zal staan.

Bij de partytent kan men tijdens de spelen een kop koffie of frisdrank nutti-
gen. Er zijn dikke prijzen te verdienen, dus doe mee!!!

Rad van Fortuin
Bij het Rad van Fortuin gaan we het kamp betaalbaar maken, dus stop veel 
eurostukken in de beurs! Wanneer we allemaal een prijsje van ca. € 5,- mee-
nemen voor het Rad van Fortuin, wordt het vanzelf een mooi prijzenfestijn.

www.hetmulligen.nl

Advertentie
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