
 

 



 

 

 

Wat leuk dat je een kijkje neemt in jouw kampgids! 

Wij vinden het heel gezellig dat je dit jaar meegaat met ons naar kamp 
Westelbeers. In je kampgids vind je alle activiteiten, spelletjes en uitjes die we 
allemaal gaan doen op kamp. Ook vind je allerlei informatie over het kamp wat 
handig is, zoals je inpaklijst! Het zal een hele drukke week worden dus bereid je 
maar goed voor. 

Op Vrijdag 26 juli 2019 om 19:00 begint de kennismakingsavond. (Speeltuin 
Afrikaanderplein 38, Rotterdam) 

Jij en je ouders zijn van harte welkom om kennis te maken met je groepsleider. Wij 
zullen alle belangrijke dingen over kamp uitleggen aan je. Mocht je nog vragen 
hebben over kamp dan kun je die gerust stellen aan je groepsleider. 

 
Met dringende vragen kun je contact opnemen met: 

  Stichting Kinderkampen Rotterdam 
  Jan Evertsenplaats 125 
  3012 HT Rotterdam 

 



 

Dit jaar verblijven we op de vertrouwde kamplocatie in Westelbeers de 
Roerdomp. 

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

VERBLIJFADRES: 

Ontginningsweg 10 
5091KN Westelbeers 

06 15248671 

Het is trouwens ook heel leuk om 
tijdens kamp post te ontvangen. 
Je kunt aan bekenden vragen of 
ze je een kaartje sturen naar het 
bovenstaande adres. 
Let op: Vermeld in de aanhef de 
naam van het kind en 
“Kinderkamp Rotterdam” om er 
zeker van te zijn dat de post 
goed terecht komt!  

Overigens willen wij opmerken dat bezoek van ouders, familie, vrienden 
etc. niet gewenst is tijdens de kampweek. 
 



 

 
 

Op Zaterdag 03 augustus gaan we met z’n allen met de bus naar Westelbeers. 
Om 13:00 uur wordt iedereen verwacht op het parkeerterrein van metrostation 
Capelsebrug. Het is dus belangrijk om op tijd aanwezig te zijn, want de bus vertrekt 
om 13:30! 

Als je met het openbaar vervoer naar metrostation Capelsebrug komt en je weet niet welke 
bus, trein of metro je moet nemen, dan kun je altijd kijken op internet via de website 
www.9292.nl. 

 

 

Thuis moet je je bagage voorzien van een label met je naam. 
De labels krijg je op de kennismakingsavond. 
Bij de bus hoeven we de bagage dan alleen nog in te laden.   

        



 

Zaterdag: Om 15:00 komen we met z'n allen aan in het Kamphuis in 

Westelbeers. Daar pakken we 
onze koffers uit en gaan we 
avondeten. In de avond beginnen 
we met de kennismakings-
spelletjes.  We sluiten de avond af 
met het oplossen van een mysterie 
voor de Toffe Girls en Boys. En de 
koele kabouters maken zich op 
voor de oud hollandse spelletjes. 

 Zondag: Vandaag starten we met 

ochtendgymnastiek! De jongens en de 
meisjes nemen het tegen elkaar tijdens 
steen, papier en schaar. In de middag 
vertrekken de koele kabouters naar 
Dippie Doe. Dippie Doe is een leuke 
binnenspeeltuin. De Toffe Tieners 
maken zich op voor de stormbaan. In de 

avond gaan de koele kabouters elkaar uitdagen door bordspelletjes en sluiten af 
met een disco op de kamer!  

De Toffe Meiden en Boys maken zich op voor 
de jaarlijkse uitdaging JONGENS TEGEN DE 
MEISJES!!!!!!  



 

 
Maandag: Vandaag ver-

trekken we met zijn allen naar het 
zwembad Sportiom met de touring 
car.  De kleintjes maken zich na het 
eten op voor de speurtocht.  
De Toffe Girls en Boys gaan het 
tegen elkaar opnemen in water vs. 
vuur. In de avond hebben de koele 
kabouters de mini playback show en de Toffe Girls en Boys rusten uit tijdens het 
kijken van een film. 

Dinsdag: In de ochtend starten de koele 

kabouters aan hun stoere kabouter tocht. De 
toffe boys en girls starten met levend stratego. In 
de middag maken de boys zich op voor een van 
de hoogte punten al dan niet het hoogte punt 
namelijk het Kikaro FIFA toernooi 2019. De girls 
die gaan heerlijk ontspannen aan het meer. In de 
avond wordt de kennis van de koele kabouters 
op de proef gesteld met een quiz. De toffe boys 

& girls stellen hun geluk op de proef tijdens de BINGO! Na de bingo brandt het 
kampvuur al aardig en spelen we het bekende weerwolven spel! 



 

     
Woensdag: Na het ontbijt staat de touring car te wachten om met zijn 

allen naar de verassing te gaan. In de avond stellen we de stembanden op de 
proef met de karaoke samen met de Toffe Girls en Boys. 

HET ANTWOORD OP DE VERRASSING KUN JE ACHTERIN JE KAMPGIDSJE VINDEN DOOR  DE PUZZEL OP TE 
LOSSEN. 

Donderdag: De koele kabouters gaan leuke 

waterspelletjes doen. De Toffe Girls en Boys gooien de 
heupen los met dansspelletjes. De meiden gaan in de middag 
een stoere steptocht doen, terwijl de jongens het tegen elkaar 
opnemen op het voetbaltoernooi. 
In de avond kijken de koele kabouters een spannende film. 
De Toffe Boys & Girls spelen samen het spel ik houd van holland. De avond sluiten 
we af voor de  Toffe Boys met casino Royale en de meiden gaan zich voorbereiden 
op de bonte avond. 



 

Vrijdag: Het is vandaag vrijdag en dat 

betekent dat het tijd is voor de Bonte avond! Maar 
eerst gaan de koele kabouters dansspelletjes en 
bingo, gaan de Toffe Boys in de ochtend 
boogschieten en Toffe Girls kanoën. In de middag 
maken de toffe girls zich mooi voor de Bonte avond. 
En gaan de Toffe Boys kanoën. 

Na het avondeten is het dan eindelijk tijd voor de 
Bonte Avond. Iedereen zet z'n beste beentje 
voor om zijn optreden te laten zien. Alvast heel 
veel succes met oefenen! Mocht je al een leuke 
act hebben laat dit dan zo snel mogelijk weten 
aan je kampleiding.  

Zaterdag: Het is vandaag helaas de dag dat kampweek weer voorbij is. 

We gaan eerst met z’n allen lekker ontbijten voordat we onze koffers gaan 
klaarmaken voor vertrek. Om 09:30 vertrekken we weer met de bus terug naar 
huis. We zullen rond 11:00 aankomen op Capelsebrug, de plek waarvandaan we 
ook zijn vertrokken. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
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 af; 

• Jongens en meisjes slapen altijd gescheiden, behalve de Superhelden; 

• Eventuele ruzies met andere kinderen worden in samenwerking met de 
groepsleiding uitgepraat; 

• Kinderen tot 10 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 teruggegeven. 

• 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. 

 



 

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.kikaro.nl (zie ook onderaan elke bladzijde). 

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. 

 



 

CHECKLIST 

� Medicijnen (als je die gebruikt) 

� 1 Persoons-hoeslaken 

� Slaapzak 

� Kussensloop en Kussen 

� Zeep of douchegel en shampoo 

� Tandenborstel en tandpasta 

� Kam of borstel 

� Badslippers 

� Zwembandjes (voor kinderen zonder diploma) 

� Zaklantaren met volle batterijen 

� Zakgeld in portemonnee 

� Klein rugzakje (voor als we ergens heen gaan) 

� Stevige schoenen 

� Sportschoenen 

� Regenjas 

� Kaplaarzen 

� Lange en korte broeken 

� Pyjama 

� Voor iedere dag schoon ondergoed 

� Voor iedere dag schone sokken 

� Voor iedere dag schoon shirt/T-shirt 

� Zwemspullen 

� Trui 

� Minstens 5 handdoeken 

� Washandjes 

� 1 set kleding apart verpakt wat weggegooid mag worden. 



 

  

Het is verplicht om alle spullen vooraf te voorzien van je naam 
(b.v. door een stukje leukoplastpleister in je kleding te plakken en dan 
met pen je naam erop te schrijven). Hiermee voorkom je dat je spullen 
kwijtraakt. 

 
Neem geen dure spullen of kleding mee en zorg voor voldoende 
kleding zodat je ook tijdens de thuisreis schone kleding aan kunt. 
 

Verpak je spullen niet in vuilniszakken of plastic tassen maar zoveel 
mogelijk in een stevige (reis)tas. 
 

Gevaarlijke spullen zoals aanstekers, lucifers, zakmessen, enz. mag je 
niet meenemen op kamp. Ook mobiele telefoons zijn in de kampweek 
niet toegestaan. 
 
 Medicijnen worden in bewaring gegeven bij de kampleiding. Zij zorgen 
ervoor dat de kinderen dit op tijd krijgen toegediend. 
 
Zakgeld wordt voor kinderen tot 10 jaar in bewaring genomen door de 
groepsleiding. Kinderen ouder dan 10 jaar mogen dit zelf beheren 
maar zijn er dan ook zelf verantwoordelijk voor (beter is het om het 
ook aan de groepsleiding in beheer te geven). 

Volg deze punten goed op dan ben je verzekerd van een  
 probleemloze kampweek! 



 

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. 



 

Zaterdag 03 augustus 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Zondag 04 augustus 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 



 

Maandag 05 augustus 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 
 
 
Dinsdag 06 augustus 

 
 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 



 

Woensdag 07 Augustus 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
 

 

Donderdag  08 Augustus 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 



 

 Vrijdag 09 Augustus  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 
 

Zaterdag 10 Augustus 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 



 

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:  ………………………….………………………… 



 

 



 

 



 



 

AMÉLIA GIO MARTIN SANDY 
BELINA IRENE MELLODY SAVORA 
BRANDON JEFFREY MILA SLAAPZAK 
BRITT JENNIFER NAFISHA STEPHAN 
CARMEN KINDERKAMP NAOMI WESLEY 
FILM LEX PAYAM ZOMER 
GILBERT Lilly   



  


