
 



ZOMERKAMP DEN HAAG organiseert elk jaar een zomer-

kamp, in samenwerking met Jeugdwerk Den Haag West  
(’t Valkennest /Bethel/Bergkerk/Maranathakerk). 
 

Het kamp wordt gehouden van 18 juli t/m 25 juli 2020 
 

Dit is de 1ste  week van de grote vakantie voor de basisschool.  

Deze kampweek is voor meisjes en jongens van 7 t/m 14 jaar. 

Kinderen van 6 jaar zijn welkom na overleg met de ouders.  

We gaan met een kinder- en een tienergroep naast elkaar een 

kampweek draaien. Veel programmaonderdelen zullen gezamenlijk 

zijn, een aantal apart.  

Je bent tiener als je op de middelbare school zit of als je er na de 

zomervakantie (na groep 8) naar toe gaat. 

 

Dit kamp staat open voor iedereen! 

Broertjes, zusjes, vriendjes, vrien-

dinnetjes, neefjes of nichtjes zijn 

van harte welkom om ook mee te 

gaan. Bel naar onderstaand tele-

foonnummer voor een kampgids of 

bekijk de website en schrijf online 

in. 
 

Waar heen? 
We zetten dit jaar de tenten op bij Luyksgestel, in het zuiden van 

Noord Brabant, vlak bij de Belgische grens. Een touringcar brengt 

en haalt ons. Op het kampterrein  

staan twee blokhutten met veel ruim-

te en sanitair. Er is bij het terrein een 

kleine zandvlakte en veel speelruim-

te. Aan het terrein grenst een groot 

bos, waar we veel spellen kunnen 

doen. Er is natuurlijk ook een kamp-

vuurplaats. We slapen in tenten. Er 

zijn 2, 3, 4, 5 en 6 persoonstenten. 

Je mag zelf kiezen met wie je in een tent wilt slapen (alleen wel 

jongens bij jongens en meisjes bij meisjes!).  

 

Het programma 
Elk jaar is er een ander kamppro-

gramma met een (geheim) thema. 

In voorgaande jaren hadden we als 

thema piratenkamp en Dodden-

waels kamp of zoals afgelopen jaar 

natuurkamp. Alles wat we doen 

heeft met dat thema te maken. Ook 

de kampdienst en avondsluitingen. 

We doen van alles zoals nachtspellen, sportdag, stratego, knutse-

len en een spel in het dorp. Als het weer het toelaat, gaan we zeker 

een keer zwemmen.  
 

In je "vrije tijd" kun je voetballen, tafeltennissen, lijnballen of in je 

tent lezen en kletsen. Eten, drinken en slapen doen we natuurlijk 

ook, evenals 's avonds met elkaar veel zingen en bij het kampvuur 

zitten. Elke dag houden we zelf kantine, waar je wat lekkers kunt 

kopen. De laatste avond in het kamp is altijd een groot feest met 

disco en (zo mogelijk) kampvuur.  

Iedere deelnemer krijgt aan het eind van de week een kampherin-

nering mee, die met het thema te maken heeft. 

Elk jaar wordt er gefilmd en de film is te zien op de kampreünie en 

filmavond, in januari of februari. Dan krijgen alle deelnemers het 

journaalboekje, waarin is geschreven wat we in de kampweek heb-

ben gedaan. De link om de film te downloaden wordt na de reünie  

gemaild. 
 

Voor foto’s van voorgaande jaren en alle info: kijk op  

www.zomerkampdenhaag.nl  

Als uw vakantie aansluit op het kamp, is altijd mogelijk uw kind zelf naar het kamp te 

brengen en/of op te halen. Wij zorgen dan voor een routebeschrijving). 

http://www.zomerkampdenhaag.nl


De leiding 
De leiding bestaat uit vrijwilligers, die 

ook het jaar door kinder– en tieneracti-

viteiten organiseren in ‘t Valkennest in 

Buurt- en-kerkhuis Bethel. Zij zijn erva-

ren en enthousiaste mensen, die met 

veel plezier jaarlijks het zomerkamp 

organiseren, zodat het een te gekke 

week wordt. Het team zorgt ook dage-

lijks voor een gezonde maaltijd. Er wordt rekening gehouden met 

bijzondere  voedingswensen. Er is leiding met BHV en een EHBO 

diploma. Alle leiding heeft een VOG. 

Vanaf januari wordt gestart met de voorbereidingen. 

 

 

 

 

 

 

De prijzen 

Voor kinderen kost het € 130,- per persoon . 

Voor tieners kost het € 145,- per persoon 

Dit is inclusief inschrijfgeld en busvervoer.  

Het is mogelijk om dit in termij-

nen te betalen.  

Het inschrijfgeld bedraagt   

€ 15,- en moet direct bij inschrij-

ving worden voldaan d.m.v. een 

bankoverschrijving of contant.  

Zodra het inschrijfgeld en -

formulier binnen zijn krijgt u van 

ons een bevestiging van de 

aanmelding, welke tevens geldt als bewijs van deelname. Het geld 

kunt u overmaken naar:  

Rek.nr. NL33 INGB 0000 6988 93  

t.n.v. P.R. van Kooij-Tanja Rek. Kampwerk 

Aanmelding 
Wanneer u zeker weet dat uw kind meegaat, wilt u dan het in-

schrijfformulier zo snel mogelijk invullen via   

www.zomerkampdenhaag.nl klik 

op zomerkamp 2020.  

In verband met de voorbereidin-

gen vinden we het fijn zo snel 

mogelijk te weten hoeveel kin-

deren er mee gaan. Meld je in 

ieder geval aan vóór 1 mei. 

Latere aanmeldingen zijn alleen 

mogelijk als er nog plaats is. 

Begin juni ontvangen alle deelne-

mers de "Kamppraat", waarin verdere mededelingen betreffende 

opstapplaats, vertrektijd, kampadres, kofferinhoud e.d. vermeld 

staan.  

 

Wilt u meer weten over dit kamp of 

wilt u van tevoren met de leiding 

kennismaken, belt u dan gerust 

naar:  

 

Nelleke van Kooij - Tanja,  

tel.nr.: 070-3630472 

Wij zijn een christelijke vereniging, maar werken niet evangeliserend. Wij respecteren ieders persoon-

lijke opvatting en gaan er van uit dat we met deze houding openstaan voor alle mogelijke deelne-

mers, ongeacht hun afkomst. 

ZomerKamp Den Haag 

Deze kampprijs mag nooit een reden zijn dat een  kind niet mee kan. Dus mocht dit 

bedrag een bezwaar zijn, neem dan a.u.b. contact met ons op. In overleg kunnen we 

dan een regeling treffen. 

Als een kind door ziekte plotseling niet met het kamp mee kan gaan, kan het geld 

geheel of gedeeltelijk worden terugontvangen. Het inschrijfgeld kan niet worden terug 

ontvangen. 

http://www.zomerkampdenhaag.nl


 

 

AAN:   

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

en zijn/haar ouder(s) of verzorger(s). 

 

AFZENDER:  

ZOMERKAMP DEN HAAG 

p/a Laan van Meerdervoort 717,  

2564 AD ‘s-Gravenhage 


