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17 t/m 24 juli 2021 
Wij gaan(hopelijk) weer, ga jij ook mee?

  
 

 
 

 

Ook dit jaar willen we een spetterend kamp organiseren voor kinderen van 
8 t/m 12 jaar die op de basisschool zitten. 

Je moet wel voor 1 juli de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt. 
Na het thema `Groetjes uit … ?` van het laatste jaar willen we weer een nieuw 

avontuur verzinnen. 
 

Dit jaar is het kamp vanaf zaterdag 17 juli t/m zaterdag 24 juli 2021 
we gaan naar de kampeerboerderij ‘De Mussenberg’ in Loon op Zand. 

 

Hallo meisjes, jongens en ouders/verzorgers 



 

 

Het kamp staat natuurlijk bol van de leuke dingen. 
We doen een heleboel sportieve activiteiten op 
het veld en in het bos, er is een sportdag, een 

vossenjacht, een speurtocht, 
en nog veel meer leuke en  
creatieve onderdelen. Deze 
worden uitgewerkt door het 
leidingteam en afgestemd op 
het thema met elkaar!  
 

Rondom het kamphuis 
is een groot terrein waar we de ruimte hebben om lekker te 
spelen en op de banken kan je ook even rustig Duckies lezen. 

Voordat we naar bed gaan zingen we kampliedjes en is er een dagsluiting.   

 
De prijs voor deze compleet verzorgde kampweek bedraagt € 157,50* per kind. 
De werkelijke kosten voor deze compleet verzorgde kampweek komen ruim boven de 
€ 200,00 per kind. Wij gaan uit van een bijdrage van € 157,50 echter iedere extra euro is 
welkom om dit kamp ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden. 
 

U als ouder of verzorger kunt uw kind(eren) alleen opgeven door voor ieder kind 
apart het formulier volledig in te vullen en deze te zenden aan:  

 

pknjeugdkamp@gmail.com 
Of af te geven op het volgende adres: 
PKN Jeugdkamp Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek 
M. Okkema, Larikslaan 123, 3053 LA ROTTERDAM 
 
Wij vragen u het volledige inschrijfgeld (€ 157,50) vóór 30 juni 2021 over te maken op: 
Geref. Jeugdraad/jeugdkamp R-dam H-berg-Schiebroek rekeningnummer: 
NL95INGB0006217659. 
 
* Het niet kunnen opbrengen van het kampgeld mag geen reden zijn dat een kind niet op 
vakantie kan gaan! Mocht dit een probleem zijn, of kent u mogelijk deelnemers waar dit een 
probleem voor kan zijn, neemt u dan gerust contact met ons op zodat we met onze ervaring, 
samen een oplossing kunnen vinden. 
Terugbetaling van het inschrijfgeld vindt slechts plaats bij ziekte of op doktersadvies. Het is 
niet wenselijk dat uw kind eerder in de week wordt opgehaald. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Murk Okkema tel. (06) 48101022 
E-mail: pknjeugdkamp@gmail.com 
 

Enkele weken voor het kamp wordt er een ouder informatieavond gehouden. 
Zijn er voor die tijd nog vragen, dan beantwoorden wij deze natuurlijk graag. 
  

Wat doen we allemaal op kamp? 

Belangrijk om te weten 
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Kamp is leuk, kamp is mooi, kamp is een hele week lang weg lekker zonder je ouders en 
met 48 kinderen plezier maken. Meedoen met grote spellen actief in het bos en op het 
veld, lekker creatief met verrassende onderdelen en met je vrienden en vriendinnen 
lekker doen waar je zin in hebt tijdens vrij spelmomenten. De 11 leiding die meegaan, 
spelen misschien nog wel het meest van allemaal maar het is zeker ook fijn dat ze er zijn 
als je, je even niet zo lekker voelt. Als ze zeggen dat je naar bed moet, of moet corveeën 
dan luister je gewoon niet en noem je dat keten en dat hoort dan weer bij kamp. Mooi 
systeem hoor! Een heel lang verhaal in het kort; kamp is een fantastische ervaring voor 
kinderen! 
 
Wij bieden vanuit PKN-gemeente Rotterdam Schiebroek (Goede Herderkerk) al 
tientallen jaren een volledige vakantieweek met een zeer ervaren leidinggroep. Het 
kamp wordt geleid vanuit een positief christelijke levenshouding. Een Christelijke 
achtergrond is echter geen voorwaarde. We hanteren een open inschrijving voor 
kinderen (van ouders/verzorgers) die hier positief tegenover staan en/of hier respectvol 
tegen overstaan.  
Het programma wordt elk jaar opnieuw bedacht en afgestemd op een weekthema. Elk 
jaar is het doel een zo gevarieerd mogelijk programma te maken met voor iedereen een 
uitdaging. Maar nog belangrijker is een goede sfeer neerzetten waarin iedereen zich 
prettig voelt. Wij zijn tenslotte met elkaar op vakantie.  

  

Aantekening 2021: 

 
Het was nog lang onzeker maar we zijn heel blij dat we kunnen bevestigen dat we weer op 
kamp gaan.  
 

Hoewel de afgelopen weken de Coronamaatregelen alleen maar verdere versoepelingen laten 
zien lijkt het er gezien de datum van het kamp, niet op dat er tijdens de kampweek geen 
aanvullende maatregelen meer genomen hoeven te worden.  
 

Het uitgangspunt voor ons om dit jaar kamp te gaan is gebaseerd op de huidig Nederlandse 
Coronamaatregelen en gestelde voorwaarden voor kampen welke zijn beoordeeld t.o.v. ons 
kamp. 
Dit houdt in dat wij zeker een aantal aanpassingen voor de komende kampweek zullen moeten 
doorvoeren o.a. met betrekking tot programma en accommodatie. Uiteraard zullen wij de 
verdere versoepelingen blijven beoordelen en mocht dit voor ons van toepassing zijn zullen wij 
deze toepassen op het kamp.  
 

Wanneer u geïnteresseerd bent ontvangt u hierover aanvullende informatie.  
 

Normaal staat hier een tijdsindeling voor de aanmeldingen. 
In verband met het misgelopen jaar van 2020 i.v.m. de Coronamaatregelen en de late opstart 
voor dit jaar loopt het met de aanmeldingen iets anders. Uiteraard gaan we graag weg met een 
volledig kamp (48 kinderen). Als er nog vrienden/vriendinnen, buurkinderen, neefjes/nichtjes, 
team- of klasgenoten zijn die ook graag mee willen, ze zijn van harte welkom!  
Voor dit jaar houden we de volgorde aan van het binnenkomen van de aanmeldingen.  
 

Toelichting 



 

 
 
 
 

Ondergetekende naam ouder / verzorger 
 

Datum  : 

Voornaam kind : 

Achternaam kind : 

Dochter  ☐ Zoon ☐  

 

Adresgegevens  

Staatnaam + nr. Postcode Plaats 

   

 

Telefoonnummers  

1) Moeder  2) Vader 3) Thuis / anders 

   

E-mailadres(sen)  

 

Geboortedatum kind   

School   Groep 
Schooljaar 2020/2021 

 

Handtekening  
Bij digitaal aanleveren mag ook zonder handtekening 
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