
Deelnemers en datum 
Het zomerkamp is er voor iedereen in de leeftijd van 
5 t/m 17 jaar. Zowel leden van de Watervrienden als 
niet-leden mogen met ons mee.


Het zomerkamp vindt, zoals ieder jaar, plaats in de 
eerste week van de zomervakantie. Dat is dit jaar 
van 13 tot en met 20 juli 2019.


Wij zijn ons er van bewust dat u aan ons uw 
kostbaarste ‘bezit’ toevertrouwt. Uw kind gaat met 
een groep ervaren leiding kamperen.


Kamperen 
Dit jaar gaan we voor de 1e keer naar Camping De 
Zanderij in Voorthuizen (http://www.zanderij.nl). We 
hebben daar een week lang de beschikking over 
een eigen terrein met voldoende tenten om bij nat 
en droog weer goed te kunnen vertoeven. Wij 
hebben de beschikking over:


• Keukentent

• Foerage-tent

• EHBO-tent

• TD-tent

• Grote tent

• Sport en Spel tent

• Van elkaar gescheiden tenten voor: het 

jongerenkamp, het ouderenkamp en de leiding.


 


Kosten 
Het zomerkamp kost € 150,- p.p. voor leden van de 
vereniging. Niet-leden betalen € 190,- p.p.

Meer informatie 
Informatieavond 

Op maandag 24 juni, om 20:00 uur organiseren wij 
nog een bijeenkomst voor de ouders waarin we alle 
overige informatie over kamp met u doornemen, de 
leiding voorstellen en u vragen kunt stellen. De 
ouderbijeenkomst vindt plaats in ons clubhuis (Piet 
Voskuilenstraat 3 te Haarlem-Noord). Deze avond is 
tevens de laatste mogelijkheid om uw kind voor ons 
zomerkamp op te geven.


U heeft nu al een vraag? 

In dat geval kunt u contact opnemen met ons 
secretariaat via: 
jeugdbestuur@watervrienden-haarlem.nl.


U kunt natuurlijk ook de tafeldame benaderen in het 
zwembad, of uw vragen aan de leiding stellen 
tijdens de promotieweek. Zij zullen van 3 tot en met 
6 juni in het zwembad staan.

Zomerkamp 2019 
Haarlemse zwemvereniging De Watervrienden 
organiseert voor de 76e keer het feestelijke 
zomerkamp. We zoeken enthousiaste deelnemers 
tussen de 5 en 17 jaar!

Watervrienden 
Haarlem
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Ouderenkamp 
De kinderen van 11 t/m 17 jaar gaan mee met het 
ouderenkamp. Ook zij slapen gescheiden. Er wordt hier 
door de leiding gezamenlijk een spetterend programma 
bedacht. De deelnemers van het ouderenkamp zullen 
hun fiets meenemen en daardoor ook veel van de 
camping af zijn om allerlei leuke en spannende 
activiteiten te ondernemen.


Vorig jaar zijn ze onder andere een nachtje in een 
scoutinghuis gaan slapen en hebben ze een sms-
speurtocht gedaan. Ook hebben ze ’s avonds een aantal 
spannende en leuke avondspellen gedaan.

Belangrijk om te weten: 
• Alle leiding beschikt over een geldige VOG.

• Er worden geen alcohol of drugs gebruikt.

• We beschikken over gediplomeerde EHBO’ers.

• We voldoen aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.

• Er is een vaste keukenploeg die rekening houdt met 

diëten en allergieën.

Inschrijven 

Het inschrijfformulier is te 
vinden op onze website of 
in het zwembad. Deze 
dient u in te leveren in het 
zwembad, samen met een 
kopie verzekeringsbewijs 
en € 25,- aanbetaling. 

Kampnieuws 

Via Facebook stelt de 
leiding zich aan u voor. 
Ook zullen hier berichten 
geplaatst worden tijdens 
het zomerkamp. Foto’s 
uiteraard alleen met uw 
toestemming!

Vervoer 

U kunt zelf uw kind naar 
het kampterrein brengen 
en een week later weer 
ophalen. Mocht dit niet 
mogelijk zijn, dan kunt u 
dit aangeven op het 
inschrijfformulier.

Bagage 

De bagage en de fietsen 
van het ouderenkamp 
kunt u zelf meenemen bij 
aankomst en vertrek. Als 
dit niet lukt kan het ook op 
de woensdag voor kamp 
met de vrachtwagen mee.

Jongerenkamp 
Voor de kinderen van 5 t/m 10 jaar zijn 4 man leiding al 
sinds januari bezig om het programma voor de week te 
maken. Het programma staat in het teken van het thema. 
Dit houdt in dat er allerlei leuke spelletjes, speurtochten 
en andere activiteiten gedaan worden, zowel op het 
kampterrein als in de directe omgeving die met het 
thema te maken hebben.


Het programma is ieder jaar weer anders en blijft tot het 
laatste moment een verrassing. Maar, ook dit jaar 
beloofd het weer een kamp vol avontuur en mysterie te 
worden!


