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Waarom deze kampkrant 
 
Al jaren lang worden we tijdens het zomerkamp dagelijks bijgepraat door diverse nieuwslezers. 
Zij vertellen ons alles wat we moeten weten over het weer, wat we gaan doen en nog veel meer. 
Helaas hebben we moeten besluiten om dit jaar het zomerkamp niet door te laten gaan vanwege 
het Coronavirus.   
 
We zouden dit jaar voor de 73ste keer het zomerkamp organiseren. We zouden dit jaar onze 
tenten opzetten op een nieuwe camping. Camping Ackerstate in Voorthuizen. De kampleiding 
had het programma al weer bijna rond, maar helaas dit jaar doen we het een keer anders. Want 
het zomerkamp helemaal overslaan kunnen we natuurlijk niet.  
 
    Voordat er een dagelijks kampjournaal was, stonden al nieuwtjes   
    dagelijks in de kampkrant. In deze speciale editie van de kampkrant  
    praten we jullie helemaal bij over het zomerkamp, hebben we leuke  
    spelletjes om in de vakantie te doen, een leuke kleurplaat en   
    verschillende prijsvragen.  
 
Veel leesplezier en een hele fijne vakantie. 

Leuke (kamp)spelletjes om te doen 
 
Het grote auto zoekspel  
(variant op het bekende dierengeluidenspel). Ga in je buurt in onderstaande volgorde op zoek 
naar de volgende auto’s: 

1. Blauwe Opel 
2. Witte Volkswagen 
3. Zwarte Tesla 
4. Rode Fiat 
5. Grijze Audi 
6. Bruine Renault  

Stand in de mand 
Een speler met de bal staat in het midden. Hij roept ‘Stand in de mand en de bal is voor’… en 
terwijl hij een naam roept gooit hij de bal in de lucht. Iedereen moet zo hard mogelijk 
wegrennen op de persoon na die genoemd is. Hij moet zo snel mogelijk de bal vangen en roept 
stop zodat iedereen stil staat. Vervolgens probeert hij deze door het poortje van een ander te 
rollen. Die dan ‘af’ is of de gooier wordt. 
 
Flessenvoetbal 
Met een bal de fles van je tegenstander zo snel mogelijk proberen om te schoppen totdat hij 
leeg is. 
 
Spijkerpoepen 
een spijker aan een touwtje rondom je middel en dan proberen die in een fles te laten zakken. 
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Menu 
In de keukentent worden alle 
maaltijden en lekker dingen 
klaargemaakt. Naast veel gezond 
eten, lekker fruit en speciale diëten 
zijn er echte kampgerechten welke 
niet mogen ontbreken en jullie deze 
week zeker moeten eten.  
- drie in de pan 
- wentelteefjes 
- pannenkoeken 
- broodjes bakken boven het      
  kampvuur   
- Saroma is een echte  
  aanrader van vroeger welke  
  door sommige nog steeds  
  wordt gemist  

 

 

 
Het is een jarenlange traditie, op 
woensdag is het Patatdag!  
Dus papa en mama, woensdag 
eten we ……………………….………. 

 

 

 

Strandballen tellen                                                                               
Vanaf donderdag a.s. (9 juli) vindt je Op 
onze website:  
www.watervrienden-haarlem.nl,                                    
veel kleurrijke strandballen,  
kan jij alle strandballen vinden?  
Mail je antwoord voor 16 augustus naar 
zomerkamp@watervrienden-haarlem.nl      
De juiste inzendingen 
maken kans 
op een Watervrienden 
Dopper, zodat je altijd 
water bij je hebt op  
zonnige kampdagen 
 

Groentjes 
Elk jaar gaan er natuurlijk ook nieuwe 
leiding mee. Op de bonte avond worden 
zij natuurlijk ook ontgroend. Misschien 
kunnen jullie wel iemand zover krijgen 
dat je een mini ontgroening van de 
voeten mag doen 

 
    Advertentie Hotel De Watervrienden  

 
Hotel De Watervrienden is nu te 

reserveren  
 

Eerste week zomervakantie 2021 
 

Een onvergetelijk zomerkamp voor 
iedereen van 5 t/m 17 jaar  

 
Je wordt volledig in de watten gelegd  

 
stuur een e-mail naar 

zomerkamp@watervrienden-
haarlem.nl  
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Een greep uit het programma:  
De kampleiding haalt elk jaar alles uit de kast om de kinderen de hele dag te vermaken met 
allerlei leuke spelletjes en activiteiten. Vanaf de winter komt men maandelijks bij elkaar om te 
brainstormen over een thema en wat we gaan doen. Onderstaand een kampdag uit het 
draaiboek van 2017. Hoe leuk is het om samen met je kinderen een echte kampdag te beleven, 
hopelijk gaan jullie de uitdaging aan. 
 
Zondag (Jim Slim): 

7:30 Leiding wakker 

8:00 Kinderen uit bed halen 

8:01 Start ochtendgymnastiek onder leiding van Erik en Laurens in streepjespyjama.  

9:15 Superhelden ontbijt met superhelden beschuitjes. Iedereen maakt 2 beschuitjes en 
eventueel smeren we nog een paar boterhammen voor de grote eters.   

10:30 Superhelden maskers maken met behulp van papier-maché en ballonnen.   

11:30 Naar het bos van Oerrr, hier gaan we in groepen hutten bouwen 

13:00 Lunchen in het bos van Oerrr  

13:45 Speurtocht op zoek naar de benodigdheden om het drankje te brouwen. Onderweg willen 
we een aantal interactieve opdrachten voor de kinderen in de sfeer van Jim Slim. De route loopt 
achter de zandvlakte richting het tekenbos). Tussendoor pauze met drinken bij Jim Slim (Drankje 
zelf creëren). 

16:00 Terug op de camping mogelijk zwemmen, superhelden film kijken of een superhelden spel.  

18:00 Eten (Kampjournaal rondom het eten), Kinderen wassen zelf af 

19:30 Post en snoepverkoop met warme chocolademelk 

20:30 Kinderen richting washok etc.   

21:00 Kinderen op bed  

Het weer:  
Onze weerman Joost ’t Hoost geeft aan 
dat het een mooie week wordt. De ene 
dag wat warmer dan de ander. Soms wat 
bewolking met hier en daar een bui. Het 
beloofd een mooi week te worden met 
veel zon. Leg de  
zonnebrand en de  
zwembroek maar klaar,  
want de waterspelletjes  
mogen niet ontbreken. 

Nachtwacht: 
Tijdens het zomerkamp zijn er elke dag 
2 leiding welke de hele nacht op blijven 
en er voor de kinderen zijn.  De 
nachtwacht gaat dit jaar gewoon lekker 
slapen en het overlopen wordt dit jaar 
wel lastig. Maar jullie kunnen vanavond 
dus lekker gaan keten en een natuurlijk 
een kussengevecht houden  
 



                                                                                      Speciale editie kampkrant 2020  
 

 

                                                                                                                                      

 

 

Wist je dat: 
- Er dit jaar geen zomerkamp is, maar dat  
  de zwemles wel doorgaat! 
- We elk jaar vrijwilligers kunnen  
  gebruiken voor het voorkamp, opzetten  
  van de grote tent en het    
  in- en uitladen van de vrachtwagen  
- We er stiekem over nadenken of we toch  
  niet dit jaar nog iets kunnen organiseren 
- We je dit jaar toch een kaartje sturen,  
   maar dan met groeten uit Haarlem  

Uit de oude doos  
Ergens in de jaren 80 werd door de kampleiding de wampex bedacht. De wampex brengt je met 
verschillende vervoersmiddelen van de ene naar de andere bestemming Iets grappigs over 
vroeger zomerkamp. Ergens begin jaren 90 ging men een 
stap verder en gingen we met een heuse wampex  
van Haarlem naar de camping in Vorden.  
We gingen o.a. met de huifkar, auto’s, bus, trein, pond en 
natuurlijk ook een stuk lopen.  

Zingen 
Al jaar en dag wordt er tijdens het 
zomerkamp gezongen. Heel vroeger rond 
de vlaggenmast, tegenwoordig steeds 
minder. Maar deze klassieker moet wel 
weer worden gezongen.  
 
 

 
 
 
Het hondje van de bakker 
Die heeft stout gedaan 
Die is gaan zwemmen 
Zonder zwembroekje aan. 

En van je hela hela holala. Hey! 
Hela hela hela holala Hey! 
Hela hela hela holala. Hey! 
Hela Hela hela ho! 

Toen kwam de politie 
Die zei vieze hond 
Mag jij wel zwemmen 
In je blote kont 

En van je hela hela holala. Hey! 
Hela hela hela holala Hey! 
Hela hela hela holala. Hey! 
Hela Hela hela ho! 
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10 tips om te doen tijdens de 
zomervakantie:  
 
1. Maak de prijsvraag of  
    de kleurplaat uit deze  
    kampkrant en mail deze  
    voor 16 augustus a.s. en  
    maak kans op een leuke  
    prijs.  
 
2. Vraag aan papa of mama of  
     je in de tent mag slapen in  
     de tuin of kampeer in huis. 
 
3. Voor de ouderenkampers  
     bekend, fiets een        
     knooppuntenroute  
 
4. Ga kanoën of roeien in een  
     rubberbootje in het water  
      bij jou in de buurt  
 
5. Loop om de beurt als een  
    dier door de kamer en  
    raden maar welk dier er  
    nagedaan wordt 
  
6.  Hou lekker een pyjama dag   
     en lees een leuk boek  
 
7.  Bouw van dozen die je in  
     huis hebt liggen een coole  
     raket.  
 
8.  Kat en muis, theedoek in je  
     broek en rennen maar.  
 
9. Maak in huis of in de tuin  
     een heuse hindernisbaan  
 
10. Speel lekker veel buiten 

Bijzondere kampmomenten:  
Aan de kampleiding is gevraag wat hun meest 
bijzondere kampmoment is. Hieronder 
benoemen we er een paar:  

- Samen met Erik Emmer het 
kampjournaal mogen presenteren 
 

- Het rijden in een echte 
brandweerwagen, een legertruc, een 
ouderwetse dubbeldekker en veel 
andere leuke voertuigen. 
 

- Te veel om op te noemen, van suiker 
in me slaapzak tot aan buikglijden op 
een ondergelopen veld. 
 

            
 
 

- Mijn toen nog niet vriendin in de 
modder gooien. 
 

- Tijdens het voorlezen dwars door de 
tent heen scheuren. 
 

- Meer dan 80 kinderen meenemen 
 

- ken je Frank Greydanus die zonder 
bril dacht dat het kampterrein was 
omgedraaid. 
 

- Vorig jaar thuis was ook mooi toen 
Laurens mij ging bedanken voor de 
input in het Kampjournaal. 
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Interview Erik Emmer  
 
Jarenlang was Erik Emmer het gezicht van het 
kampjournaal. Elke dag was hij aanwezig om ons 
bij te praten over van alles en nog wat.  
 
Heel veel kampleiding zijn door hem 
geïnterviewd. Speciaal voor deze bijzondere 
editie van de kampkrant, hebben wij Erik Emmer 
bereid gevonden voor een kort  interview.  

1.) Waar komt de naam Erik Emmer vandaan? 
  De naam Erik Emmer is ontstaan doordat ik altijd een emmer draag tijdens het journaal 
 
2.) Wie had je graag nog in je journaal willen hebben?  
  Ik had heel graag ……….. nog eens in het journaal gehad. 

3.) Wat mis je het meest aan het zomerkamp? 
  Ik mis het meest de gezelligheid en lol maken met kinderen en leiding  

4.) Waar kunnen we je voor wakker maken? 
 Je kunt me wakker maken voor 

5.) Welke vraag zou je je zelf stellen?  
 Ik zou aan mezelf vragen  
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Terugkijken 
Hoe is nou een echt zomerkamp van de Watervrienden, beleef het vast zelf en lees hier het 
verslag van vorig jaar. 
 
Het zomerkamp stond dit jaar in het teken van ‘wereldfeestdagen’. Elke dag stond in het thema 
van een andere internationale feestdag. Zo zijn we met het zomerkamp over heel de wereld 
heen gereisd en hebben we de leukste dagen meegemaakt. 
De locatie was dit jaar ook compleet nieuw! We zijn met een groep van 45 deelnemers 
afgereisd naar camping de Zanderij in Voorthuizen. Omdat de omgeving zo nieuw was, was het 
voor ons allemaal even wennen! Maar, dat mocht de pret niet drukken.  

Het ouderenkamp is met 25 deelnemers veel op de fiets weggeweest. Zij hebben de wijdere 
omgeving van Voorthuizen verkent en zijn daarbij onder meer naar een zwembad, een recycle 
speelplaats en in het dorp geweest. Ook ’s avonds was het ouderenkamp nog druk. Zo gaf de 
nieuwe omgeving de uitgelezen kans voor een dropping, waarbij wilde zwijnen gezien zijn! En 
ook de spooktocht was dit jaar een groot succes. Hoewel, sommige spoken waren angstiger 
dan de deelnemers zelf!  

Voor het jongerenkamp was het ook wel even 
anders. Normaal hadden we veel ruimte om te 
spelen op ons eigen veld, maar dat was nu niet het  
geval. Ons speelveld was net buiten de camping.  
We hebben er goed gebruik van gemaakt, met  
onder andere trefbal, oudhollandse spelletjes en  
de collor-run tijdens Holi. Het bos was gelukkig even 
dichtbij als altijd. Ook daar hebben we verschillende  
spellen gedaan. Het jongerenkamp is ook nog  
een dagje weg geweest: attractiepark Julianatoren  
heeft ons een dag ontvangen.  

Op de bonte dag zijn we met alle deelnemers naar een maisdoolhof geweest. Bijna iedereen 
kwam daar goed uit... Er was een aantal leiding die de uitgang niet kon vinden en pas na 
sluitingstijd uit het doolhof kwam. We hebben tijdens het wachten even overwogen om hen 
volgend jaar weer op te halen, maar gelukkig waren ze net op tijd! ’s Avonds bleek dat Brenda 
de leidingbattle verloor, wat betekende dat ze de traditionele vrijdag smurrie over zich heen 
kreeg. Dit tot groot vermaak van de rest.  

Wij kijken terug op een zeer geslaagde week. Het is ontzettend leuk om te zien dat er oude en 
Zomerkamp 2021  
Hoewel we deze kampkrant met veel plezier hebben gemaakt, vinden we een echt 
zomerkamp toch veel leuker. De voorbereidingen voor 2021 zijn dus ook al gestart. Het 
zomerkamp zal volgend jaar plaats vinden van 10 t/m 17 juli 2021.  
Wil je je vast aanmelden, dat kan stuur een e-mail naar 
zomerkamp@watervrienden-haarlem.nl en we houden je op de hoogte. 
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Allemaal een hele 
fijne vakantie 

 
 
 
  

Tot volgend jaar  
op kamp!  

 


