
 

 

Maassluis, juni 2021 
 
Christelijk kampwerk Maassluis 
 
Hallo kampers! 
 
Nog maar een paar weekjes en dan is het 
zover: eindelijk weer op kamp. Na een jaar 
overgeslagen te hebben kunnen we komende 
zomer weer feestje gaan vieren in Westelbeers. 

 

Gelukkig hebben jullie je dit jaar toch weer massaal opgegeven om met ons kamp 
mee te gaan en gaan we weer met drie kampen op pad. 
We hebben weer een paar mooie verblijven in Westelbeers.  
De leiding heeft weer de leukste, spannendste en sportiefste spellen voorbereid in 
drie verschillende thema’s. 
 
Het kamp heet dit jaar voor het ‘Start’: 
De start van het knotsgekke kamptijdperk 
Voor het ‘Midden’: 
De Middeneeuwen: Ridders van de Roerdomp 
En voor het ‘Finish’: 

                  -kamp (Peace, Love & Flowerpower Kamp) 
  
Dit is de laatste kampkrant die je voor vertrek krijgt, dus bewaar hem goed, want 
hierin staat alles wat je weten moet. Houd ook je mail goed in de gaten, er komt vlak 
voor het kamp nog een mailtje met belangrijke informatie. Check ook af en toe onze 
media! 
 

 
  
NB. In deze kampkrant zit ook een inpaklijst, zodat je een richtlijn hebt wat je mee 
moet nemen. De ervaring leert dat er elk jaar bergen spullen overblijven die van 
niemand lijken te zijn. Ons advies is daarom: merk alle kleren met naam of initialen; 
vooral handdoeken, washandjes of regenpakken (die lijken allemaal op elkaar). 
 
Tot bij de bus! Groetjes, de leiding 
 
 
 



 

 

 

 
 
We gaan dit jaar van 21 augustus t/m 28 augustus 
naar:  
Groepsaccommodatie "De Roerdomp" 
Ontginningsweg 10 
5091 KN Westelbeers 
www.deroerdomp.nl 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ook dit jaar is het bestuur druk bezig geweest om de regels voor kampkinderen en 
leiding op te stellen.  
 
Iedereen die meegaat met het Christelijk kampwerk Maassluis houdt zich 
aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte 
welkom. 
 
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat 
iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je 
waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in het kamp alle 
vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, 
discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of 
opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. 
Wij vragen van alle medewerkers en vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere 
bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken 
die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden.  
Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet 
genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is. 
 

De kampeerboerderij: 

De regels: 

http://www.deroerdomp.nl/


 

 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. 
Iedereen telt mee binnen het kamp. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig. 
4. Ik berokken de ander geen schade. 
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
7. Ik negeer de ander niet. 
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet. 
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil 

aan. 
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over 

iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te 

stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp. 
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek 

degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij de 
leiding. 

15. Ik vloek niet en gebruik geen scheld- of schuttingwoorden. 
16. Ik zit niet ongevraagd aan andermans spullen. 
17. Ik ben zuinig op al het materiaal en gebruik het waar het voor bedoeld is 
18. Ik heb geen telefoon, ipad, ipod, mp3 speler, ds of iets dergelijks mee. Op 

kamp zijn er genoeg spelletjes aanwezig en er is een goede geluidsinstallatie. 
19. Ik rook niet, gebruik geen alcohol en drugs en alles wat hieraan gerelateerd 

kan worden. Ook het in het bezit hebben van deze spullen is niet toegestaan. 
Als we merken dat je dit toch doet (hebt) ga je zonder pardon naar huis. 

20. Ik gebruik geen energiedrankjes. 
 
Als we deze normale regels hanteren, wordt het voor iedereen een gezellige week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
We gaan al meer dan 70 jaar met kamp en elk jaar opnieuw vragen we of 
God deze week met ons mee wil gaan. Zonder Hem kunnen we niet op 
kamp. We hebben Zijn hulp nodig, ook- of misschien wel juist- de leiding. 
Daarom bidden en danken we voor het eten, is er iedere avond een 
avondsluiting, zingen we een avondgebed en organiseren we een kerkdienst 
op zondag.  
 
In tegenstelling tot afgelopen jaren is het dit jaar niet mogelijk om als 
ouder/verzorger de kerkdienst in Westelbeers bij te wonen.  
 
Dominee Pim Brouwer gaat voor in deze dienst en kinderkoor Wonderwijs 
verzorgt de muzikale medewerking.  
Tijdens de kerkdienst wordt er een collecte gehouden voor een goed doel. 

 
Natuurlijk is dit niet het enige. In ons gedrag laten we dit ook aan elkaar 
merken. Alleen met Gods hulp kunnen we er samen een fijne week van 
maken. 
 
NB: Mocht door verdere versoepelingen van de rijksoverheid het wel 
mogelijk zijn om bij de kerkdienst aanwezig te zijn, dan houden we u via mail 
en social media op de hoogte. 

 

 

    

Wat doen we op zondag? 



 

 

√ kampkofferlijst aantal 

  een slaapzak   

  een hoeslaken (verplicht door de beheerder)   

  een kussensloop (kussens zijn aanwezig)   

  een pyjama   

  voor iedere dag minimaal 1 stel ondergoed 7 

  warme broeken voor in het bos 2 

  voldoende korte broeken   

  blouses en/of shirts   

  voldoende paar sokken 7 

  minstens twee warme truien, een vest of trainingspak   

  stevige waterdichte schoenen   

  kaplaarzen   

  regenkleding (VERGEET DIT NIET!!!)   

  zwemkleding + tas   

  toiletartikelen   

  handdoeken   

  pet voor in het bos   

  anti muggenstick en iets voor als je gestoken bent   

  badslippers   

  Verkleedspullen voor de bonteavond   

  zaklamp + extra batterijen   

  een schaar   

  een lees- of stripboek voor een rustig momentje   

  balpen   

  een onbreekbare beker (geen wegwerpbeker)   

  een onbreekbaar bord (geen wegwerpbord)   

  onbreekbaar bestek (geen wegwerpbestek)   

  theedoeken 2 

  postzegels om een kaartje naar huis te kunnen sturen   

  stickers met de adressen van thuis er op   

  een plastic zak voor de vuile was   

  een goed humeur   

  een sportieve instelling   

  Fluoriserend hesje (verplicht voor iedereen)   

  oude kleding + schoenen voor de survival (hierna weggooien)   

  sportkleding voor de sportdag (schoenen, broek en shirt)   

  zonnebrand   

  broodpakketje voor zaterdagavond   

  muntgeld voor de collecte tijdens de kerkdienst   

  bidon of flesje om water in te doen   

  alleen voor midden en finish   

  broodblik   

  alleen voor finish   

  fiets   

  bandenreparatiesetje   



 

 

    

 
 

Het start, midden en finish kamp hebben op kamp een survival tocht. Neem 
kleren en schoenen mee die vies, nat en WEG mogen na de survival. Maak een 
speciaal tasje met de survivalkleding zodat deze makkelijk van de rest van de 
kleding te onderscheiden is. 

 

    
Omdat dit jaar heel veel kinderen meegaan is het altijd een heel gedoe om alles 
in te laden.  
We hebben daarom een tijdschema gemaakt waarbij elk kamp op een eigen tijd 
zijn bagage in kan leveren. Volg ter plaatse goed de aanwijzingen op van de 
leiding. 
 
Start  20 augustus  18:45 – 19:15 uur 
 
Let op : Finish 20 augustus 19:15 – 19:45 uur 
 
Midden  20 augustus  19:45 – 20:15 uur  
 
Dit jaar komen er twee vrachtwagens. In de eerste vrachtwagen gaan de fietsen 
en bagage van het finishkamp.  De tweede vrachtwagen is voor het 
kampmateriaal en de rest van de bagage. Dit jaar is het inleveren van de bagage 
op het parkeerterrein van het Lentiz Revius Mavo 
(Kastanjedal 2). Probeer alles in 1 weekendtas of andere 
grote tas te doen. 
Belangrijk: Noteer op de tas en slaapspullen de naam en het 
kamp (start, midden of finish).  

 

Extra voor start 
Neem een effen wit T-shirt mee. 
Het thema van dit jaar is: Prehistorie. Dus neem je prehistorische outfit mee, dan 
maken we er op de bonte avond een knotsgezellig feest van!  

 

         De survival  
  

             De bagage 

Wat neem ik mee op kamp? 



 

 

Talentenjacht: op kamp is er een talentenjacht. Vind je het leuk om daaraan mee 
te doen, dan kun je alvast, in een groepje of alleen, iets instuderen. 

  

 Extra voor Midden 
Neem een effen wit T-shirt mee. 

 

Extra voor finish 

Neem een effen wit T-shirt mee. 
Dit T-shirt hebben we nodig voor een spel op zaterdag. 
Voor de bonte avond is het jaren ’60 (hippie-tijdperk), dus verkleed je zo extreem 
mogelijk. Het is de bedoeling dat iedereen verkleed gaat. 
 
Het finishkamp neemt hun fietsen mee. Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat 
er veel fietsen zijn met een voordrager met mand, deze zijn heel breed en nemen 
heel veel ruimte in de vrachtwagen. Aangezien dit jaar weer heel veel fietsen 
meegaan zouden wij het heel erg op prijs stellen om deze te demonteren als dat 
mogelijk is. Ook zien we veel nieuwe fietsen meegaan.  
Probeer niet de nieuwste fiets van uw kind mee te geven op kamp. Zorg er wel 
voor dat de fiets helemaal in orde is. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de 
fiets. Verzeker je FIETS! 

 

 

 
 
Als je ouders in de kampweek zelf ook op vakantie zijn, willen wij graag weten 
waar ze zijn. Geef het adres en evt. telefoonnummer voor de kampweek aan je 
hoofdleider. Het telefoonnummer staat verderop. 
We gaan ervan uit dat de ouders die tijdens de kampweek in het buitenland 
verblijven zelf voor een contactadres in Maassluis of Nederland zorgen. 
 
U kunt ook een kaartje sturen naar de kinderen. Vermeld op het kaartje voor 
welk kamp het bedoeld is. 

 

 

 

 

 

 

 

Achterblijvers 



 

 

 

 
 

Heb je een bepaald dieet of zijn er andere bijzonderheden die we van jou 
moeten weten, dan horen we dat graag voordat we op kamp gaan. Ook als je 
door je ouders rechtstreeks naar het kampverblijf wordt gebracht of later komt, 
dan willen we dat van te voren weten. Je kunt dit doorgeven aan: 
Judith van Dijk  hoofdleider startkamp  06-38219132 
Vera Kuiken   hoofdleider middenkamp  06-23728846 
Roeland Tulp   hoofdleider finishkamp  06-14887257 
Staat alles al op je inschrijfformulier, dan hoef je niet te bellen. 
 
Neem ook een paar schoenen mee die nat mogen worden en toch best stevig 
zijn, zodat je andere schoenen lekker droog kunnen blijven. 
 
Op kamp hebben we de kampwinkel. Hier kun je goedkoop snoep en limonade 
kopen. Volgens ons heb je aan € 15,= genoeg om de week door te komen. 
 
Denk ook aan je broodpakketje op de zaterdag van vertrek, dit kun je dan lekker 
eten bij de soep ’s avonds.   

 

 
 

Heeft u niets aangegeven op het inschrijfformulier of gebruikt uw kind sinds kort 
medicijnen? In de laatste mail voor kamp zit een formulier waarop u het 
medicijngebruik van uw kind kan aangeven. U kunt de medicijnen samen met het 
ondertekende formulier inleveren bij de bus.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Bijzonderheden 

Medicijnen 



 

 

 

 
De plek waar we vertrekken en aankomen is net zoals vorig jaar bij het Lentiz 
Revius Mavo (Kastanjedal 2). We verzamelen op zaterdag 21 augustus om 14:00 
uur en vertrekken om 14:30 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. LET OP  
Op zaterdag 28 augustus komen we om ongeveer 11:00 uur weer aan op 
dezelfde plaats. 

 

Net als vorig jaar geldt voor alle kinderen van het 
midden en finish dat je jouw allerlekkerste 
broodbeleg mee moet nemen. Dit is jouw 
instapbewijs voor de bus.  
Hierdoor hebben we allemaal wat lekkers op ons 
brood de hele week. 

 

 

 
 

Mocht er schade ontstaan door het toedoen van uw kind dan wordt de WA 
particulier verzekering aangesproken van uw kind. 
FINISH kamp: verzeker je fiets. 

 

 
 

Al jaren maakt het kampwerk gebruik van sponsors. Zonder sponsors kan het 
kampwerk niet in zijn huidige vorm blijven bestaan! 
In de Immanuelkerk is in aanloop naar kamp aandacht gevraagd voor het 
sponsorplan. Als u via deze weg heeft gedoneerd willen wij u nogmaals hiervoor 
bedanken! 

 

               Verzekeren 

Sponsoring 

Vertrek en aankomst 



 

 

Niet alleen het sponsorplan zorgt voor sponsorinkomsten. Wij zijn heel blij dat 
we elk jaar weer bedrijven / mensen kunnen vinden die (met of zonder 
advertentie) het kampwerk ondersteunen. 
Heel erg bedankt! 

 
Ook schrijven wij elk jaar fondsen aan. Fondsen sponsoren vaak een specifiek 
onderdeel van het kamp, bijvoorbeeld het vervoer of een (grote) activiteit tijdens het 
kamp. 
 
 
Wilt u ook nog iets overmaken? We hebben sinds kort een ANBI-status  
Dit kan nog steeds op rekening:  
- NL38INGB0007402764 t.n.v. STG GEREF JEUGDRAAD MAASSLUIS - 

 

 

Als u ook iets extra wilt doen voor het kamp, neemt u dan contact op 
via ons mailadres.  

 
 

 

 

 

 

 
 
Ook het kampwerk moet zich houden aan de AVG. Uiteraard probeerden we altijd al 
zorgvuldig met de gegevens van u en uw kinderen om te gaan. Toch moeten ook wij 
een aantal zaken aanscherpen.  
Zo vragen we al jaren via het inschrijfformulier om toestemming voor het gebruik van 
foto’s en filmpjes van uw kind. 
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en zullen extra voorzichtig 
omspringen met de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.  
Ook zal er binnenkort een privacyverklaring op de website komen te staan. 
 
Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op. 

 

 

 

 

AVG: ook voor het 

kampwerk 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


