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Hallo  
 
Wat gezellig dat je met ons meegaat op kamp naar Oosterhout! 

We gaan er weer een gezellige week van maken vol met leuke 
spelletjes en gezellige uitjes.  

 

In deze kampgids kun je lezen wat we allemaal gaan doen en 
vind je ook handige informatie over het kamp, zoals een 

inpaklijst. Neem deze goed door.  

 
Heb je na het lezen van deze kampgids nog vragen, dan kun je 

die stellen tijdens de ouderavond op vrijdag 1 augustus om 19:00 
uur. Jij bent ook van harte welkom op deze avond. Je kunt dan 

meteen kennismaken met je groepsleider! 

 

Deze avond is in speeltuin Afrikaanderplein, te Rotterdam.  
 
Met dringende vragen kun je ook contact opnemen met: 
 

 
Stichting Kinderkampen Rotterdam 

Jan Evertsenplaats 125 

3012 HT Rotterdam 
 

 
Of kijk op internet: www.kinderkampen-rotterdam.nl 

 
De leiding van dit jaar is: Amelia, Chantal, Dalila, Elise, Gilbert, 
Lex, Lilly, Mike, Marjolein, Martin, Menno, Nathalie, Rob, 

Roebina, Savora, Sean en Takis.  

 
Wij hebben al veel zin in de kampweek!  

http://www.kinderkampen-rotterdam.nl/
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Waar gaan we heen? 
 
Tijdens de kampweek verblijven we in groepsaccomodatie 

“Kamphuis Ahoy” te Oosterhout.  
 

Midden in het bos kunnen we ons de hele week lekker uitleven 

met het doen van spelletjes, het maken van een kampvuur, hutten 
bouwen en nog veel meer leuke dingen.  

  

Tijdens de kampweek zijn we voor zeer dringende zaken 
bereikbaar op het volgende adres en telefoonnummer: 

 
 
 

Verblijfadres:    Kamphuis Ahoy     
    Pannenhuisstraat 12 

       4911 BS Oosterhout  
       06 – 24327662 (Sean) 
 
 
 
 
 
 
Het is trouwens ook heel leuk om tijdens 
kamp post te ontvangen. Je kunt aan 

bekenden vragen of ze je een kaartje sturen. 

 
Overigens willen wij opmerken dat bezoek 

van ouders, familie, vrienden enz. niet 

gewenst is tijdens de kampweek. 
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Iets leuks 
 
Deze puzzel lijkt moeilijk, maar dat is hij niet! De antwoorden 

vind je in dit boekje.   
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Van links naar rechts 

2. Zondag zijn we in het ... 

3. Waar vind je alle foto's? 

5. Waarmee gaan we naar Oosterhout? 

7. Donderdag gaan we naar de ... 

8. Hoe heet de derde leiding? 

10. Wat doen de toffe tieners aan het einde van de 
eerste avond? 

11. Welk dier zit er woensdag in het spel? 

14. We slapen in het ... 

Van boven naar beneden 

1. Waar kun je al je belevenissen opschrijven? 

4. Wat voor spannends doen de koele kabouters op 

zaterdag? 

6. Wat moet je als eerste inpakken? 

9. Hoe heet het kamphuis? 

12. Waar gaan we maandag naar toe? 

13. Wie is de DJ? 
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Vertrek- en aankomsttijden 
 
Zaterdag 9 augustus gaan we met de bus naar Oosterhout. We 

verzamelen om 10:00 uur op het parkeerterrein bij metrostation 

Capelse Brug.  
 

 

Thuis moet je je bagage voorzien van een 

label met je naam. De labels krijg je op de 
ouderavond. Bij de bus hoeven we de 

bagage dan alleen nog in te laden.  
           
          

Het is de bedoeling dat de bus om 10:30 uur 
gaat vertrekken. Het is dus belangrijk dat 

iedereen op tijd aanwezig is! 

  
 
Op zaterdag 16 augustus gaan we weer terug naar huis. We 
verwachten om 10:30 bij metrostation Capelse brug aan te 

komen.  

 
Na het uitladen van de spullen is het tijd om naar huis te gaan en 

daar bij te komen van de te gekke kampweek! 

 

Niet 
vergeten 

 
! 
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Programma 
 
De kampleiding is de afgelopen maanden druk bezig geweest 

met het organiseren van een gezellige en actieve kampweek. Het 
kan dat er nog wat programmaonderdelen verschuiven, 

bijvoorbeeld als het gaat regenen, maar we gaan natuurlijk van 

het beste uit! Hieronder kun je alvast lezen wat we gaan doen.  
 

Zaterdag 
Om ongeveer 12.00 komen we allemaal aan bij ‘Kamphuis 
Ahoy’, of toch niet? Het feest begint al in de bus! Als we klaar 

zijn met het uitladen van al onze spullen en het inrichten van 

onze kamers staan er allemaal sportieve activiteiten op jullie te 
wachten! 

Na het avondeten doen we oudhollandse 

spelletjes, volgen de koele kabouters een 
speurtocht en luisteren de toffe tieners naar een 

spookverhaal. Daarna volgt er een spannende 

dropping.  

 

   Zondag 
We staan vroeg op, want vandaag gaan we 
lekker naar het bos. We doen een GPS 

speurtocht en ’s middags is er het grote 

Ganzenbordspel. Weet jij hoe de leiding er 
vroeger uitzag?? Als we helemaal uitgeteld 

zijn, gaan we samen op de foto en sturen we 

een kaartje naar huis.  
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Maandag 
Vandaag wordt het een mooie dag, want we vertoeven de hele 

dag aan het zwembad!  Na het ontbijt gaan we er heen en we zijn 

pas met het avondeten terug. Daarna zijn we waarschijnlijk 
allemaal erg moe. De koele kabouters gaan nog even een film 

kijken en daarna lekker naar bed. De toffe tieners spelen het 

douanespel en gaan daarna ook een film kijken.  
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Dinsdag 
Deze dag staat ook nog even in het teken van water, want we 
spelen waterspelletjes! Terwijl we ’s ochtends wachten tot het 

lekker warm is buiten gaan de koele kabouters taarten versieren 

en zoeken de toffe tieners naar een schat. ’s Avonds spelen we 
samen Levend Stratego en gaan we één avondje op tijd naar bed.   
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    Woensdag 
Vandaag staat er ‘sport en spel’ en een 

vossenjacht op het programma.  De 
kampleiding heeft zich verkleed als 

‘normale’ inwoners van Oosterhout en jij 

moet ze proberen te vinden! 
Als we terug zijn  eten we een lekker hapje 

en is het tijd voor BINGO! 

 

 

Donderdag 
Het wordt weer een sprookjesachtige dag vandaag. 
Rek je nek, schommel in een grote boot, beleef stoute en hele 

mooie dromen. Maak een fantasievol boottochtje of een 

dollemansritje in een slang, probeer de houten rollercoaster uit 
en bezoek de vliegende 

Hollander…  

Rara, wat gaan wij vandaag 
doen??...  
 
 

We komen er vroeg aan en gaan 
pas om 20.30 weer weg. We 

zijn er dus de hele dag! Als iedereen zich weer heeft verzameld 

bij de bus, rijden we naar het kampterrein. Daar kunnen we moe, 
maar voldaan, in ons bedje kruipen. 
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Vrijdag 
Het was een lange dag, dus vandaag slapen we een beetje uit. Na 
het ontbijt gaan we op de creatieve toer: kettingen maken, 

keramiek schilderen of percussie spelen, er is voor iedereen iets 

te doen! ’s Middags gaan de toffe jongens nog even bowlen en is 
er tijd om te oefenen voor de bonte 

avond.  

 
Om deze laatste kampdag feestelijk af te 

sluiten is er de bonte avond. Iedereen mag 

een act doen en natuurlijk doet de leiding 
ook gezellig mee! DJ Nout zet 

ondertussen fijne nummers op. We 

maken er met z’n allen een feestje van!  
 

 

 
 

 

 
 

 

Zaterdag 
Helaas, de kampweek is voorbij. Vandaag  pakken we onze 

spullen in en vertrekken om 09:30 richting Rotterdam, waar we 

om 10:30 aan zullen komen. Hopelijk zien we jullie volgend jaar 
weer! 
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Paklijst 
 
 Slaapzak 

 Kussen met sloop 

 Eenpersoons hoeslaken 

 Zeep of douchegel en 
shampoo 

 Lange + korte broeken 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Kam en/of borstel 

 Minstens 5 handdoeken 

 Voor iedere dag een schoon 
T-shirt 

 Warme trui 

 Korte/lange broeken 

 Zakgeld in portemonnee (max 

15 euro) 

 Zaklantaarn + batterijen 

 Medicijnen (als je die 
gebruikt) 

 Pyjama 

 Sportschoenen 

 Stevige schoenen 

 Washandjes 

 Badslippers 

 Zwembandjes (voor kinderen 

zonder diploma) 

 Voor iedere dag schoon 
ondergoed 

 Voor iedere dag sokken 

 Zwemspullen 

 2 badhanddoeken 

 Regenjas 

 Laarzen 

 Kleine rugzak voor als we 
ergens heen gaan 

 1 set kleding apart die 
weggegooid mag worden.  

 
 Het is verplicht om alle spullen te voorzien van je naam, bijv. door 

een stukje leukoplast in je kleding te plakken. Dit voorkomt dat je 
sommige spullen kwijtraakt. Bevestig aan je tas het label dat je 

tijdens de ouderavond gekregen hebt.  

 Verpak je spullen niet in vuilniszakken, boodschappentassen of ander 
slap materiaal. 

 Neem geen dure spullen of kleren mee. 

 Gevaarlijk ”speelgoed” (zoals aanstekers, lucifers, zakmessen enz.) 
mag je niet meenemen! 

 Mobieltjes mogen niet mee.  
 Zorg dat je voldoende kleding meeneemt, zodat je de terugreis ook 

nog in schone kleren kunt maken. 
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Kampregels:de kleine letters 
 
 Iedereen doet mee aan alle activiteiten. 

 De kinderen gaan alleen onder begeleiding van het kampterrein af; 

 Tijdens het eten zit ieder kind bij zijn/haar groep en dus bij zijn/haar leid(st)er 

aan tafel; 

 Tijdens het eten gaan alle petjes en/of doekjes af; 

 Jongens en meisjes slapen altijd gescheiden, behalve de koele kabouters; 

 Eventuele ruzies met andere kinderen worden in samenwerking met de 

groepsleiding uitgepraat. Hierbij kan het voorkomen, dat een kind naar een 

andere groep wordt overgeplaatst; 

 

 Kinderen t/m 8 jaar geven hun zakgeld in bewaring bij hun groepsleiding en 

kunnen hier tijdens de kampweek om vragen;  

 De toffe tieners mogen het geld zelf bij zich houden, maar zijn er dan zelf 

verantwoordelijk voor; beter is het om het bij de groepsleiding in bewaring te 

geven. 

 Zakmessen, lucifers en ander gevaarlijk "speelgoed" worden door de leiding 

ingenomen; 

 Mobiele telefoons zijn tijdens de kampweek niet toegestaan. Mobiele 

telefoons die wel zijn meegenomen, worden ingenomen en pas aan het einde 

van de kampweek weer terug gegeven. 

 Het is voor de kinderen uit het kinderkamp verboden om te roken of alcohol te 

gebruiken; 

 Worden zaken expres kapot gemaakt dan zullen de kosten hiervan op de 

ouders en of verzorgers worden verhaald; 

 

 Bij zorgwekkend gedrag zal de hoofdleiding contact opnemen met de 

ouders/verzorgers van het betreffende kind. Het kan voorkomen dat een kind 

dan niet langer op het kamp kan blijven. U dient als ouder/verzorger dan ook 

ten alle tijden bereikbaar te zijn. 
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Dagboek 
 
Wat jij in je dagboek schrijft mag je natuurlijk zelf weten. Maar 

mocht je er niet uitkomen, dan hebben wij nog wel wat tips. Je 

zou bijvoorbeeld over je nieuwe vrienden en vriendinnen kunnen 
schrijven. Of over alle avonturen die je meemaakt op het kamp, 

of over het eten, het weer en de spelletjes. 

 
Dankzij je dagboek vergeet je straks als je thuis bent niks te 

vertellen.   

 
Natuurlijk kun je in je 

kampgidsje ook alle namen, 

telefoonnummers en 
adressen van al je nieuwe 

vriendjes en vriendinnetjes 

schrijven. Kijk maar verder 
in je gids, dan kom je 

vanzelf de pagina’s tegen   
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Zaterdag 9 augustus 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

 

Zondag 10 augustus 

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Maandag 11 augustus 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

Dinsdag 12 augustus 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Woensdag 13 augustus 

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

 

Donderdag 14 augustus 

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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Vrijdag 15 augustus 

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
_  

Zaterdag 16 augustus 

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

___________________________________________________ 

____________________________________________________
____________________________________________________



17 

 

  Adressenlijst 
Naam:   ……………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………… 
Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 

E-mailadres:  ……………………………………………………… 
 

Naam:   ……………………………………………………… 
Adres:   ……………………………………………………… 

Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………………… 

E-mailadres:  ……………………………………………………… 
 

Naam:   ……………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………… 
Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 
E-mailadres:  ……………………………………………………… 
 

Naam:   ……………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………… 

Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………………… 

E-mailadres:  ……………………………………………………… 
 

Naam:   ……………………………………………………… 
Adres:   ……………………………………………………… 

Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 
E-mailadres:  ……………………………………………………… 
 

Naam:   ……………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………… 
Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 

E-mailadres:  ……………………………………………………… 
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Naam:   ……………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………… 
Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 
E-mailadres:  ……………………………………………………… 

 

Naam:   ……………………………………………………… 
Adres:   ……………………………………………………… 

Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………………… 

E-mailadres:  ……………………………………………………… 

 
Naam:   ……………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………… 
Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 

E-mailadres:  ……………………………………………………… 
 

Naam:   ……………………………………………………… 
Adres:   ……………………………………………………… 

Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 
E-mailadres:  ……………………………………………………… 

 
Naam:   ……………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………… 

Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………………………………… 

E-mailadres:  ……………………………………………………… 
 

Naam:   ……………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………… 
Postcode/Plaats: ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 
E-mailadres:  ……………………………………………………… 
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Notities 
 
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
___________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Volg het kamp via internet! 
 

 
 

Natuurlijk hoeven de thuisblijvers onze pret niet te missen! 
Gedurende de hele week zullen er foto’s verschijnen op 

onderstaand adres: 

 
www.kinderkamprotterdam.wordpress.com  

 

Tijdens de ouderavond krijg je een wachtwoord waarmee de 
beveiligde foto’s geopend kunnen worden. 

 

 

Tot zaterdag 9 augustus! 

http://www.kinderkamprotterdam.wordpress.com/
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