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Christelijk Kampwerk Maassluis 
onderdeel van 

Protestantse Gemeente Maassluis 
 

 
 

 
 
Hallo allemaal!  
 
Wat vliegt de tijd… Hartje winter, maar wij zijn alweer bezig met zomer 
2020. De voorbereidingen voor het kamp zijn al gestart en ook de 
inschrijving gaat binnenkort starten. In deze eerste kampkrant lees je 
weer alles over hoe je je kunt inschrijven. 
 
Misschien ging je vorig jaar al mee en kun je niet wachten op komend 
jaar… 
Misschien ben je nog nooit mee geweest, maar lijkt het je wel wat… 
Of misschien lijkt het kamp je wel wat voor iemand anders… 
Eigenlijk maakt het niet uit, je vindt in deze kampkrant alle info die je 
nodig hebt. 
 
Ook dit jaar gaan we er weer een supergave week van maken met veel 
leuke activiteiten en spellen. Een week waarin je nieuwe vrienden kunt 
maken, kunt keten in bed, maar bovenal veel lol kunt maken… 
 
Wist je dat we ook een website hebben? 

En dat je ons ook op Facebook en Twitter kunt volgen? 
 
 

www.jeugdwerkpknmaassluis.nl 
 

www.facebook.com/Christelijk-Kampwerk-Maassluis  
 

@Kampwerk_mssl 
 

kampwerkmaassluis 
 

 
 
 

Groetjes van alle leiding 

https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/
http://www.facebook.com/Christelijk-Kampwerk-Maassluis
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Wat je ouders over kamp moeten weten… 
 
 
Al sinds 1948 organiseert het Christelijk Kampwerk Maassluis in de laatste week van 
de zomervakantie een kamp voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. In deze 
week staan gezelligheid, sport en spel en de Christelijke levensvisie centraal.  
 
Het doel van het Kampwerk is om voor zoveel mogelijk kinderen uit Maassluis en 
omstreken een plezierige, zorgeloze week te geven. We doen er alles aan om de 
kinderen een gezellige week met sport en spel te bezorgen in een veilige en fijne 
omgeving. 
 
Tijdens de kampweek zijn we op verschillende manieren bezig met het geloof. We 
bidden en danken voor ons eten. Op zondagochtend organiseren we zelf een 
kerkdienst. Er wordt dan iets verteld uit de bijbel en er wordt gezongen. Iedere avond 
is er een avondsluiting. We komen dan met elkaar even tot rust en denken na over 
serieuze dingen. Hierna wordt er gezongen en is er voor diegenen die dat willen de 
gelegenheid tot stil gebed. We gaan met respect met elkaar om en behandelen de 
ander zoals wij zelf behandeld willen worden.  
 
Het Kampwerk draait volledig op vrijwilligers. In 2019 waren er zo’n 50 vrijwilligers 
actief voor het Kampwerk, merendeel als leiding en 3 personen als keukenstaf. De 
leiding zijn stuk voor stuk enthousiaste mensen die bereid zijn niet alleen tijd, maar 
ook al hun energie te geven voor een geweldig gave week. 
Daarnaast kent het Kampwerk een bestuur bestaande uit 6 personen. Het bestuur 
(eveneens vrijwillig) houdt zich bezig met de voorbereiding, inschrijving, logistiek, 
promotie, fondsenwerving, financiën, langetermijnplanning en de visie van het 
Kampwerk. Alle 6 bestuursleden gaan eveneens mee als leiding gedurende de 
kampweek. 
 
De kinderen worden verdeeld in drie leeftijdscategorieën: het startkamp voor de 
jongste kinderen, het finishkamp voor de oudste kinderen en een middenkamp voor 
kinderen die daar tussenin zitten qua leeftijd. De verdeling wordt elk jaar gemaakt op 
basis van het aantal inschrijvingen. Elk kamp draait een eigen programma passend 
bij de leeftijd van de kinderen. Daar waar mogelijk en/of nodig worden er programma-
onderdelen gezamenlijk uitgevoerd. 
 
In 2019 gingen er ongeveer 175 kinderen mee met kamp, de reacties op de 
kampweek waren weer positief. Met trots kunnen we zeggen dat we een positief 
imago hebben hoog te houden. Hier doen we dan ook alles aan.  
 
Komend jaar verwachten we weer heel veel inschrijvingen. Daar waar men voorheen 
wellicht dacht “er valt altijd nog wel wat te regelen met het Kampwerk”, verwachten 
we nu ook kinderen echt teleur te moeten stellen. We willen graag veel kinderen 
meenemen, maar we willen ook graag dat iedereen een bed heeft tijdens ons kamp. 
Met andere woorden, wil je graag mee op kamp, zorg dan écht dat je er op tijd bij 
bent.  
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Sponsors / donateurs gezocht 
 
Wij doen ons best om de kampprijs zo laag mogelijk te houden, omdat we het 
belangrijk vinden dat ons kamp voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar blijft. 
Hierdoor zijn wij afhankelijk van sponsors. Bent of kent u iemand / een bedrijf die ons 
op wat voor manier dan ook zou willen sponsoren neem dan contact met ons op via 
kampwerk@jeugdwerkpknmaassluis.nl  
 

mailto:kampwerk@jeugdwerkpknmaassluis.nl
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Ga je mee op kamp?  
 
Tijdens de kampweek is er één ding het allerbelangrijkst: LOL HEBBEN!  
 
De kinderen worden verdeeld in drie leeftijdscategorieën: het Startkamp voor de 
jongste kinderen, het Finishkamp voor de oudste kinderen en een Middenkamp voor 
kinderen die daar tussenin zitten qua leeftijd. De verdeling wordt elk jaar gemaakt op 
basis van het aantal inschrijvingen en zal dit jaar bekend worden gemaakt op de 
kindermiddag in juni. 
Binnen het kamp worden groepjes gemaakt. Elk groepje heeft een eigen leiding. 
Deze leiding is het eerste aanspreekpunt voor het groepje kinderen. Met je groepje 
doe je sommige spelletjes en zit je aan een tafel tijdens het eten. 
 
We doen ’s morgens, ‘s middags en ’s avonds een activiteit, bijvoorbeeld levend 
stratego, een speurtocht, een quiz, sportdag, survival, bosspellen, vossenjacht, bonte 
avond… Er is de hele week genoeg te beleven! Ook gaan we zwemmen, bbq-en, 
zingen bij het kampvuur, knutselen en houden we een disco.  
 
Je ziet het, we doen veel leuke dingen en misschien wel dingen die je thuis niet (zo 
snel) zult doen…  
 
Op kamp leer je een hoop kinderen kennen en maak je misschien wel nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes.  
 
Kortom… reden genoeg om mee te gaan op kamp! 
 
 

Wanneer mag je mee op kamp?  
 
Iedereen die  

● geboren is tussen 30 september 2004 en 1 oktober 2012  
● of op de datum van inschrijving in groep 4 zit,  

mag mee op kamp. 
 
Je kunt dus ook je vrienden en vriendinnen meevragen op kamp! 
 
Afhankelijk van je leeftijd en het aantal inschrijvingen word je ingedeeld in een 
groepje. Om de indeling goed en zoveel mogelijk naar je zin te maken, is het 
belangrijk dat op het inschrijfformulier TWEE namen van vrienden en vriendinnen die 

ook meegaan vermeld worden.  
 
In het kamp wordt niet gerookt en geen alcohol gebruikt, je mag geen rookwaar of 
drank bij je hebben. Bij een overtreding van één van deze regels word je direct naar 
huis gestuurd. 
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Wanneer en waarheen gaan we op kamp?  
 
Zoals elk jaar gaan we in de laatste week van de zomervakantie op kamp. Dit jaar is 
dat van zaterdag 22 augustus 2020 t/m zaterdag 29 augustus 2020.  

We gaan dit jaar weer naar kampeerboerderij de Roerdomp in Westelbeers. Hier zijn 
we in het verleden al een aantal keer geweest.  
Bekijk ook de website: www.deroerdomp.nl  
 

 
 
 
 

Wat kost dat dan? 
 
Dankzij onze sponsoren lukt het ons nog steeds om de kampprijs laag te houden.  
 
De kampprijs is dit jaar voor alle kampen vastgesteld op € 125,- per persoon.  

 
Het kan zijn dat de prijs van het kamp een beletsel vormt om mee te kunnen. In dat 
geval is het mogelijk om een beroep te doen op de diaconie. Geef dit aan op het 
inschrijfformulier, er wordt dan contact opgenomen.  

http://www.deroerdomp.nl/
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Inschrijven 
 

Inschrijven kan vanaf zaterdag 18 januari 2020 19:00 uur via de website van het 
kamp: https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl  
 
Je ouders noteren bij het inschrijven de naam van hun kind en een e-mailadres. Zo 
komt het kind op onze inschrijflijst terecht (en dit is dus de inschrijfdatum+tijd).  
Je ouders krijgen vervolgens een e-mail met een link naar het inschrijfformulier, deze 
kunnen zij in alle rust (tot 30 januari 17.00 uur) invullen.  
Inschrijving vindt plaats op basis van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt”. Afhankelijk van het beschikbare aantal plekken en de indeling van het kamp 
kan het zijn dat je op de wachtlijst komt. Eind januari krijg je een mail van ons waarin 
staat of er een plekje voor je gereserveerd is of dat je op de wachtlijst staat.  
 

Wanneer er een plekje voor je gereserveerd is, vind je in deze mail ook het ingevulde 
inschrijfformulier. Print deze uit en laat het ondertekenen door je ouder(s) / 
verzorger(s). 
Indien je mee mag kan op kamp en niet op de wachtlijst staat kan je het ingevulde en 
ondertekende formulier meenemen naar de kampkerkdienst op zondag 2 februari 
2020 om 09:30 uur in de Immanuelkerk.  
!! Let op: !! 
Wij willen jullie vragen om bij het inleveren van het ondertekende inschrijfformulier 
direct het eerste termijn te voldoen van 50 euro per kind. Hiermee kunnen dan de 
eerste kosten waaronder de reservering van het verblijf realiseren.  
 
Pas dan is je inschrijving definitief. Als wij op maandag 3 februari 2020 nog geen 
ondertekend inschrijfformulier en betaling hebben ontvangen, vervalt je inschrijving 
en bieden wij je plekje aan het eerste kind op de wachtlijst. 
 

Mocht je na 1 maart 2020 besluiten om toch niet met het kamp mee te gaan, dan 

kunnen wij het eerste betalingstermijn niet terug geven in verband met de eerder 
genoemde gemaakte kosten. 

Ingeschreven en dan? 
 
Op zondag 28 juni 2020 is er een kampmiddag. Deze middag is ook bedoeld voor 
ouders. Op deze middag ontvang je alle belangrijke informatie over het kamp, je ziet 
de leiding die met het kamp meegaat en je ziet de kinderen en leiding van je eigen 
groepje. Natuurlijk is het mogelijk voor zowel ouders als kinderen om op deze middag 
nog vragen te stellen aan de leiding van het kamp.  
In de tweede kampkrant staat meer informatie over deze middag. 
 
!! Let op !! 
Wij willen jullie vragen om voor 28 juni 2020 het tweede termijn van 75 euro naar ons 

over te maken. 

https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/
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Mocht je na 28 juni 2020 besluiten om toch niet met het kamp mee te gaan, dan 
kunnen wij het overgemaakte geld niet terug geven in verband met de inmiddels 
gemaakt kosten en verplichtingen. 
 

Kampkranten 
 
Wanneer je mee kunt met kamp ontvang je net voor de kampmiddag de tweede 
kampkrant. In deze kampkrant kun je lezen in welk kamp je zit, met wie je in een 
groepje zit en wie je leiding is. Verder staat er in deze kampkrant wat je mee moet 
nemen, welke leiding er meegaan, waar we vertrekken en nog veel meer belangrijke 
laatste informatie.  
Na het kamp ontvang je de derde kampkrant met daarin onder andere een terugblik 
op jouw kamp. Na het kamp vindt er een reünie plaats, waarin we ook de kampfilm 
bekijken. 
 
Let op: De volgende kampkranten ontvang je digitaal. We sturen alleen de kampkrant 
digitaal naar het e-mailadres van je ouder(s)/ verzorger(s). Wanneer er belangrijke 
informatie tussen de kampkranten door is, zullen we een mail sturen. 
 

Kamp draait door 
 
We weten dat op kamp hechte vriendschappen ontstaan. Soms zijn dat niet alleen 
kampvriendschappen, maar vriendschappen voor de rest van je leven.  
Hoe leuk is het om je kampvrienden (alvast) te zien én gedurende het hele jaar de 
kampsfeer een beetje vast te kunnen houden? Daarom houden we op zaterdag 11 
januari 2020 van 19:30 tot 21:30 uur onze Nieuwjaarsparty, zet die alvast in je 
agenda. 

Vragen/opmerkingen? 
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem gerust contact op. 
 
Hoofdleider Startkamp  Judith van Dijk    06-38219132  
Hoofdleider Middenkamp  Tessa Bergwerff   06-27114200 
Hoofdleider Finishkamp   Roeland Tulp     06-14887257 
Voorzitter bestuur  Wouter van Toor   06-51432566 
 
Of mail naar   kampwerk@jeugdwerkpknmaassluis.nl  
 

We zien jullie allemaal graag bij de inschrijvingskerkdienst op zondag 
2 februari 2020 om 9.30 uur in de Immanuelkerk! 
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Ons kamp wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.maassluiseharmonie.nl/tag/a-orkest/&psig=AOvVaw2gO2JhbA_7pEWo9fRz2OHe&ust=1577539194343000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjRrNT11eYCFQAAAAAdAAAAABAD


10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


