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Gezellig dat je mee gaat op zomerkamp! 

Dit jaar gaan we naar Vierhouten.  

Het zal weer een volle week zijn met leuke activiteiten en 

veel plezier. 

 

In dit boekje vind je het programma van de week, nog wat 

handige informatie over het kamp en ook nog een puzzel. 

 

Jij en je ouders zijn van harte welkom op de ouderavond. Hier 

kun je kennis maken met je groepsleider en vragen stellen als 

je die nog hebt. De ouderavond vindt plaats op:  

vrijdag 24 juli om 19.00 uur 

speeltuin Afrikaanderwijk: Afrikaanderplein 38, Rotterdam.  
 

Vragen aan ons kun je stellen via het contactformulier op de 

weblog of per mail via: kinderkamp@outlook.com 
 

Met vragen voor de stichting kun je contact opnemen met: 

Stichting Kinderkampen Rotterdam 

Jan Evertsenplaats 125 

3012 HT Rotterdam 

 

Of kijk op internet: 

www.kinderkampen-rotterdam.nl (stichting)  

www.kinderkamprotterdam.wordpress.com (weblog) 
 

De leiding van dit jaar is: Amelia, Brandon, Carmen, Dalila, 

Elise, Gilbert, Lex, Lilly, Marjolein, Martin, Menno, Mike, 

Nathalie, Rob, Roebina, Savora, Stephan, Takis. 

Hallo! 



Waar gaat de reis naar toe? 

 

 

Tijdens de kampweek verblijven we in groepsverblijf ‘’Het 

Rode Valkennest’’ in Vierhouten.  

 

 

Tijdens de kampweek zijn we voor zeer dringende zaken 

bereikbaar op het volgende adres en telefoonnummer: 

 

 

    Camping de Paasheuvel 

         Groepsverblijf het Rode Valkennest 

         ’t Frusselt 30  

         8076 RE Vierhouten  

         06-20489685 (Martin) 

 

          

 

 

 

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. 



Vertrek en aankomst 

 

 

Zaterdag 1 augustus gaan we met de bus naar Vierhouten. 

We verzamelen om 10:00 uur op het parkeerterrein bij 

metrostation Capelsebrug.  
 

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

Het is dus belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is! 

 

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.  
           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 7 augustus gaan we weer terug naar huis. We 

verwachten om 12.00 uur bij metrostation Capelsebrug 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! 

  

 



Zoek de begeleiders! 

 
Amelia 

Brandon   

Carmen   

Dalila   

Elise   

Gilbert  

Lex 

Lilly 

Marjolijn 

Martin 

Menno 

Mike 

Nathalie 

Rob 

Roebina 

Savora 

Stephan 

Takis 
 

 



Programma 

 

                           

 

 

         Zaterdag: 

Om ongeveer 12.00 uur komen wij aan bij 

het kamphuis. Nadat alle koffers binnen zijn  

gaan we met z’n allen lekker lunchen.  

Na de lunch nemen we de regels door en is  

het tijd om de koffers uit te pakken en de  

kamers in te richten. Verder zullen we de dag  

vullen met een dierengeluidenspel voor de  

Koele Kabouters en voor de Toffe Tieners een dropping.  

 

 

                      

 

 

 

 Zondag: 

De dag begint vandaag met een 

sport- en spel ochtend. Nadat we zijn 

bijgekomen met lekkere 

pannenkoeken spelen we het grote 

ganzenbord spel.  We sluiten de dag 

af met een karaoke avond en een 

griezelverhaal bij het kampvuur. 

 

 

 



 

Maandag: 

Vandaag brengen we heel de dag  

door in het water. Als het regent  

zijn we in het zwembad te vinden  

en als de zon schijnt, heerlijk aan  

de plas. Als we helemaal uitgeteld 

zijn van al het gespetter sluiten we  

de dag rustig af met een filmavond.  

 

 

Dinsdag: 

De Toffe Tiener jongens gaan 

vandaag op stap. Ze gaan namelijk 

naar Walibi! De Koele Kabouters gaan 

naar de kinderboerderij/speeltuin 

‘’De Koperen Ezel’’. De Toffe Tiener 

meiden vermaken zich op het kamp 

met het maken van sieraden en 

schilderijen, lekker dansen en zingen 

en het maken van iets lekkers.  

 

Woensdag: 

Vandaag is het de beurt aan de Toffe Tiener  

meiden. Ze gaan naar Walibi! Terwijl de meisjes  

de longen uit hun lijf schreeuwen houden de  

jongens een voetbaltoernooi. Daarna gaan ze  

naar het klimbos. De Koele Kabouters blijven  

op het kamp en doen gezellige dansspelletjes en oud 

Hollandse spellen. 

 



       Donderdag: 

Natuurlijk is er ook een dagje    

pretpark voor de Koele Kabouters 

ingepland. Die gaan vandaag gezellig 

naar Hellendoorn! Voor de Toffe 

Tieners staat er een sportieve dag en 

een lekkere picknick op de planning.  

In de avond is het tijd voor een feestje!  

Om de kampweek feestelijk af te sluiten 

is er een bonte avond. Iedereen  

mag een act doen en de leiding heeft  

nog een verrassing voor jullie! 

  

 
 

 

 

 

 

Vrijdag: 

De kampweek zit er helaas weer op. Vandaag pakken we al 

onze spullen weer in en vertrekken rond 10.30 uur naar 

Rotterdam, waar we om ongeveer 12.00 uur aankomen.  

 

 

  



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. 

  



 

 

 

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 ☺  

  

Dagboek 



Zaterdag 1 augustus 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Zondag 2 augustus 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Maandag 3 augustus 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Dinsdag 4 augustus 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Woensdag 5 augustus 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 



Donderdag 6 augustus 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Vrijdag 7 augustus 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



 

 
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:  ……………………………………………………… 
 

 

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:  ……………………………………………………… 

 

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:  ……………………………………………………… 

 

  



Volg het kamp via onze weblog! 
 

Natuurlijk hoeven de thuisblijvers onze pret niet te missen! 

Gedurende de hele week zullen er foto’s en verslagen 

verschijnen op onze weblog: 
 

www.kinderkamprotterdam.wordpress.com 
 

Tijdens de ouderavond krijg je een flyer met het wachtwoord 

waarmee de beveiligde pagina’s met verslagen en foto’s van 

de kampweek geopend kunnen worden. 
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