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Informatieboekje  YMCA Rijswijk 

Hoi, 

 

Leuk dat je met ons zomerkamp meegaat! We gaan dit jaar 

weer naar kampeerboerderij Heesink in Nutter (Ootmarsum). 

Onze boerderij ligt vlakbij bossen, weiden en het 

natuurreservaat ‘Het Springendal’.  

 

 

 

 

 

In dit boekje staat wat je moet weten om er een fijn 

zomerkamp van te maken. Lees het goed door en mail even 

als je iets niet begrijpt of als je meer wilt weten. Laat het ook 

aan je vader, moeder en/of verzorgers lezen.  

 

 

 

 

 

Breng een goed humeur mee, dan kunnen we een week lang 

lachen en plezier hebben! 

 

 

Tot ziens, 

De leiding van het zomerkamp YMCA-Rijswijk 
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Wat is YMCA Rijswijk? 
 

YMCA Rijswijk is opgericht in 1917 en bestaat dus alweer ruim 

100 jaar! Stichting YMCA Rijswijk is een onderdeel van YMCA 

Nederland en is via deze organisatie aangesloten bij de 

wereldbond Y.M.C.A. (Young Men’s Christian Association). De 

YMCA is wereldwijd actief in 118 landen met ongeveer 30 

miljoen leden. 

 

Onze missie is een leuke kampweek organiseren voor 

ongeveer 140 kinderen. Door giften en subsidies kunnen wij dit 

realiseren voor een prijs die voor veel mensen haalbaar is en 

we nemen zelfs een aantal kinderen tegen gereduceerde 

tarieven of op onze eigen kosten mee. 

 

Kan en wilt u een bijdrage leveren of iets betekenen voor 

YMCA-Rijswijk? Wij stellen dat zeer op prijs! 

 

Voor meer informatie en inlichtingen kunt u terecht op onze 

website: www.ymcarijswijk.nl en onze Facebook pagina. 

 

Wij zijn voor al uw vragen per email (info@ymcarijswijk.nl) te 

bereiken.  

 

 

 

 Like ons op Facebook. Zo houden wij u op de hoogte.

http://www.ymcarijswijk.nl/
mailto:info@ymcarijswijk.nl
https://www.facebook.com/ymcarijswijk
https://www.facebook.com/ymcarijswijk
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Busreis 
 
Het kamp  begint als we in de bus zitten! Hier maken we voor 

het eerst kennis met de hele groep. De busreis is best lang, dus 

je mag een leuk (speel)boek e.d. meenemen (geen 

spelcomputer en/of telefoons). Ook moet je voor de busreis 

zelf voor een broodje en iets te drinken zorgen. Uiteraard is iets 

te snoepen ook toegestaan. En lekker!! ;-) 

 

 

Neem je handbagage in een 

rugtas mee!!! Deze gebruik je in 

het kamp ook nog vaak! 

 
 
 

Waar ligt Ootmarsum? 
 
Ootmarsum ligt ruim 10 km ten noorden van Oldenzaal. De 

kampeerboerderij ligt buiten de stad aan de rand van het bos 

en is omgeven door akkers en 

weiden. De afstand van Rijswijk 

naar Ootmarsum is ca. 220 km en 

met de bus doen we daar 

ongeveer 3 uur over. 
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Collecte 
 
Tijdens ons zomerkamp houden wij op zondag een korte 
kampaandacht waarin we met elkaar even stilstaan bij zaken als: 
➢ hoe wij omgaan met de natuur en met elkaar; 
➢ hoe wij leven in deze wereld en in ons kamp. 
 
Ook dit jaar willen wij er met elkaar voor zorgen dat kinderen, die 
anders niet op vakantie kunnen gaan, toch op zomerkamp kunnen. 
Het geld daarvoor halen we op de volgende manieren bij elkaar: 
 
➢ in het kamp kunnen kinderen iets geven van hun 

tokokaart; 
➢ aan de ouders vragen wij iets extra te geven voor dit doel; 
➢ aan de leiding vragen we een bijdrage; 
➢ aan de gemeente Rijswijk en de kerken vragen wij om een 

gift. 
 
 
 
 
 
 

U kunt uw collectegeld of giften ook storten op 

IBAN: NL34INGB0000027053 t.n.v. Kampwerk YMCA Rijswijk. 

Onder vermelding van “Collecte”  
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Vertrek en aankomst 
 

De bussen stoppen op de parkeerplaats voor het oude 

stadhuis van Rijswijk.  

 

Vertrek is op 20 juli 2019 

10:00 verzamelen op het parkeerterrein voor het oude 

stadhuis. 

10:10  wordt er omgeroepen in welke bus je in moet stappen. 

10:15 Instappen en uitzwaaien! 

10:30 Vertrek 

 

Aankomst is op 27 juli 2019 

Op de terug weg is de geplande aankomst tijd  

Van de bagage 16.30  op het stadhuis plein 

Van de kinderen 17.00 op het stadhuisplein  

 

 

Dit kan echter wijzigen door bijvoorbeeld het weer of het 

verkeer. Via Facebook houden wij u op de hoogte.  
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Afrekenavond 

 

De afrekenavond is op donderdag 4 juli 2019 van 19.00-20.00 in 

ons clubhuis aan de Van Dijcklaan 114. 

 

Deze avond is voor aangemelde kinderen en hun ouders. Je 

kunt op de afrekenavond kennismaken met de leiding van het 

zomerkamp. Je kunt dan een praatje maken met jouw leiding 

en vragen stellen. Ouders/ verzorgers kunnen de leiding 

inlichten over bijzondere dingen, zoals medicijngebruik.  

Tevens kan het restant van het deelnemersgeld worden 

afgerekend en er kan zakgeld worden gestort op een 

persoonlijke kaart: de Toko-kaart. 

Je kunt natuurlijk ook via internetbankieren betalen. Dit vinden 

wij prettiger en veiliger. Een overzicht van wat u nog moet 

betalen heeft u per mail ontvangen 

 

Mocht het volledige deelnemersgeld 2  weken voor het kamp 

nog niet zijn ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat je niet met 

ons kamp meegaat. 

 

Het kampgeld kan gestort worden op IBAN: 

NL34INGB0000027053 t.n.v. Kampwerk YMCA Rijswijk. Vermeld 

daarbij ook de naam van de deelnemer, zodat we weten voor 

wie er betaald is.  
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Zakgeld 
 
Zakgeld heb je nodig om o.a. een kaart te kunnen sturen, de 

collecte, een souvenirtje uit de stad en onverwachte zaken 

(bijv. tandenborstel, batterijen). 

Aan €10,00 euro heb je meestal wel genoeg.  

 

Dit zakgeld kan gelijktijdig met de afrekening van het 

kampgeld worden gestort. Het bedrag wordt op een 

persoonlijke kaart, de Toko-kaart, bijgeschreven. De leiding 

houdt bij hoeveel je nog te besteden hebt. Als je aan het eind 

van de week nog geld over hebt, krijg je dat op de laatste 

dag weer terug. Dit systeem is ingevoerd om te voorkomen 

dat je je zakgeld verliest en/ of kwijtraakt. 

 

Als we naar Ootmarsum gaan, krijgen de kinderen  van hun 

tokokaart wat geld mee om te besteden. 

van de B-groep €3,00  

van de  C-groep €5,00 

Hiernaast zijn kaarten (incl. postzegel) voor €1,50 te koop op 

het kamp. 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat de deelnemers van de oudste 

groepen het prettig vinden zakgeld bij zich te houden. 

Verstandig is dit niet, want het is in het kamp erg gemakkelijk 

om geld te verliezen. De kampleiding is niet aansprakelijk voor 

verlies of diefstal. 
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Bagage inleveren 
 

Op donderdag 18 juli 2019 moet 

iedereen de bagage inleveren tussen 

19:00 en 20:00 uur bij ons clubhuis aan de 

van Dijcklaan 114 te Rijswijk. Daar 

hangen we ter plekke labels aan de 

bagage. 

 

 

Let op! Stop je bagage (ook slaapzak en/of luchtbed)  

niet in vuilniszakken!!!  

 

Alle koffers, tassen en al het kampmateriaal worden die 

donderdag meteen in de vrachtwagen geladen en naar 

Ootmarsum gebracht. Op vrijdag begint een aantal mensen 

ook al met het opzetten van de tenten en het inrichten van de 

boerderij.  

Gevonden voorwerpen 
 
Heb je tijdens het kamp iets gevonden of ben je juist wat kwijt, 

ga dan naar je leiding toe. Mocht je na het kamp nog steeds 

iets kwijt zijn, dan kun je op maandag 29 juli 2019 tussen 19:00 

en 19:30 uur langs komen in ons clubhuis (van Dijcklaan 114 te 

Rijswijk) voor de gevonden voorwerpenavond. Helaas zijn wij 

niet in de gelegenheid om alles schoon te maken en te 

bewaren. Na de gevonden voorwerpen avond gaat alles 

weg. 
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Energy drink 
 

Een beetje extra energie is nooit verkeerd, zeker 

niet op een vermoeiende, maar gezellige kampweek. Extra 

energie krijg je bijvoorbeeld door veel te lachen of door goed 

uitgerust op kamp te gaan (slapen tijdens kamp mag ook! ;-). 

Maar om energie-explosies te voorkomen, is het niet 

toegestaan om energy drink mee te nemen of te kopen tijdens 

het zomerkamp. 

 

Mobiele telefoons 

 
In het kamp wordt er binnen de verschillende groepen een 

eigen sfeer opgebouwd. Daarom is het meenemen van 

mobiele telefoons naar het kamp voor deelnemers niet 

toegestaan.  Maar mobiele telefoons zijn wel eens eigenwijs en 

vinden stiekem toch hun weg naar Ootmarsum. In die gevallen 

nemen wij deze telefoons in totdat we weer met de bus 

teruggaan naar Rijswijk.  Dit lijkt een overdreven maatregel, 

maar de sfeer in het kamp wordt verstoord door veel 

individuele externe contacten m.b.v. mobiele telefoons. 

Bovendien kunnen (kostbare) telefoons gemakkelijk kwijt raken 

of kapot gaan. 

 

In bijzondere gevallen (ziekte, verjaardag familielid etc.) kan er 

natuurlijk altijd gebruik gemaakt worden van de in het kamp 

aanwezige telefoon.  
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Doktershulp/ reis- en 

ongevallenverzekering 
 
Het kan gebeuren dat je ziek wordt. De leiding zal er alles aan 

doen om ziekte en ongelukken te voorkomen. Wel is het zo dat 

eventuele dokters- en verpleegkosten voor rekening van je 

ouders/ verzorgers zijn, want die moeten dit ook betalen als jou 

thuis iets overkomt. In veel gevallen is daar gelukkig een 

zorgverzekering voor.  Zorg er voor dat de op het 

aanmeldingsformulier vermelde verzekeringsgegevens juist zijn! 

Medicijnen 
 

Als je medicijnen meeneemt, zorg er dan voor dat die voorzien 

zijn van het etiket van de apotheek en de bijsluiter. Het wordt 

sterk aangeraden medicijnen bij de leiding in te leveren. Zij 

zorgen er dan voor dat je deze in alle drukte van het kamp 

niet vergeet en dat de medicijnen koel worden bewaard als 

dat nodig is.  

Spoedberichten 

 

Eventuele dringende berichten kunnen telefonisch worden 

doorgegeven aan de kampleiding. Het telefoonnummer 

alleen tijdens het zomerkamp is:  

06 29 888 079 

Graag bellen, sms en what’s app worden niet beantwoord. 
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Teken  

 
Teken zijn kleine spinachtige beestjes (1 a 2 mm) die vooral in 

bomen en struiken zitten. Het komt voor dat kinderen tijdens 

het kamp door een teek gebeten worden. Hier voel je 

helemaal niets van. Een aantal teken is besmet met 

een bacterie, die via een beet kan worden 

overgebracht op mensen. Deze bacterie kan de ziekte van 

Lyme opwekken. Als een teek echter snel en op de juiste wijze 

wordt verwijderd, is de kans op besmetting zeer gering. 

Verwijder een teek nooit zelf, maar laat het zo snel mogelijk 

aan je leiding zien. Op het kamp zijn genoeg mensen 

aanwezig die precies weten hoe een teek eruit ziet en hoe je 

deze moet verwijderen. Ook wordt de tekenbeet genoteerd 

op een speciaal formulier zodat je later nog weet waar en 

wanneer je gebeten bent.  

 

Wanneer je terug bent van kamp is het belangrijk dat je 

ouders/ verzorgers nog een nacontrole doen. Want ook de 

laatste zaterdag kan je nog door een teek gebeten worden!  

 

Neem bij twijfel altijd contact op met uw huisarts. 



 

 

 

15 

 

Informatieboekje  YMCA Rijswijk 

Luizen 
 

In de afgelopen jaren zijn wij een enkele keer 

geconfronteerd met hoofdluis in het kamp. 

Omdat de controle (en behandeling) hiervan bij 

alle deelnemers erg arbeidsintensief is, vragen wij 

u om uw kind op hoofdluis te controleren voordat 

het meegaat met ons kamp. We nemen de luizen 

liever niet mee. 

Ziekte 
Helaas komt het wel eens voor dat kinderen vlak voor het 

kamp ziek worden. Wij vragen u om uw kind in zo’n geval thuis 

te houden. Het is voor uw kind fijner om in een vertrouwde 

omgeving beter te worden. Ook willen wij voorkomen dat de 

kinderen elkaar aansteken zo kan iedereen in goede 

gezondheid van het kamp kan genieten. 

Schade 
Het is wel eens voorgekomen dat een deelnemer in een 

onbezonnen bui de kampmaterialen ernstig beschadigde. 

Omdat dit niet altijd door onze verzekering gedekt wordt, zal 

de schade in dat geval verhaald worden op de ouders/ 

verzorgers. Die kunnen dan eventueel een beroep doen op 

hun W.A.-verzekering. 
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Facebook  
 
Het zal je niet ontgaan zijn, YMCA Rijswijk heeft ook een 

Facebookpagina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens het kamp zijn hier berichtjes, foto’s en verhalen te 

vinden van alle groepen. Zo blijven de mensen thuis ook een 

beetje op de hoogte van wat er op het zomerkamp gebeurt. 

Ook vullen we al tijdens het kamp de fotoalbums van de 

groepen. 

 

www.facebook.com/ymcarijswijk 

Kampkrant 
 

Gedurende de kampweek heeft Rijswijk weer een eigen 

digitaal dagblad. Dan verschijnt de ‘Kampkrant’ namelijk. 

Hierin staan de nieuwtjes en de belevenissen van de 

kampdeelnemers. U kunt deze krant  vinden op 

onze website. Zo kan iedereen goed op de 

hoogte blijven van alles wat er tijdens een 

kampdag is ondernomen.  

Like’s, tags en leuk 

commentaar zijn van 

harte welkom!  

 

http://www.facebook.com/ymcarijswijk
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Post 
 

Iedereen vindt het leuk om een kaart of een brief te krijgen!!! U 

begrijpt dat het voor uw zoon/dochter een teleurstelling is als 

het als enige op het kamp geen post ontvangt… 

 

Het is super leuk voor uw kind als er maandag al post is!  

 

Vanuit het kamp zullen wij ook kaarten naar ouders, opa’s, 

oma’s, vrienden en familie sturen. Zorg wel dat er een 

adressenlijstje mee gaat, want de leiding weet natuurlijk niet 

waar familie en vrienden wonen. Voor kinderen in de A of B-

groep is het verstandig om zelfklevende etiketten mee te 

geven waarop naam, adres en postcode staan vermeld. 

Kaarten en postzegels zijn in het kamp bij de leiding te koop. 

 

Postadres 
 

Geef dit adres door aan familie en vrienden voor het versturen 

van post. 

 

Aan:.......................... 

Zomerkamp YMCA Rijswijk 

Groep:....................... 

Kampeerboerderij Heesink 

Wittebergweg 24 

7638 PP Nutter (Ootmarsum) 
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Paklijst 
 
□ Slaapzak 

□ Luchtbed/ matje; i.v.m. beperkte ruimte in de tent 

verzoeken wij je een éénpersoons luchtbed (max. 

80x200x 25) in te pakken. 

□ hoeslaken  

□ Ondergoed en sokken, ruim voldoende  

□ Korte broeken 

□ T-shirts 

□ Lange broeken 

□ Lekkere warme truien 

□ Goede, stevige schoenen 

□ Sportschoenen 

□ Goede laarzen 

□ Regenjas 

□ Zwemkleding 

□ Pyjama 

□ Handdoeken en washanden 

□ Toilettas met:  Tandenborstel in houder 

□ Tandpasta 

□ Kam/ borstel 

□ Douchezeep/ shampoo 

□ Zonnebrand met hoge factor !! 

□ Zaklantaarn met batterijen 

□ Bidon (om drinken mee te nemen) 

□ Adressenlijstje  

□ Knuffeldier (niet verplicht, maar wel erg gezellig)  

 

We hopen natuurlijk op mooi weer, maar het kan ook nat en 

koud zijn. Neem dus ook genoeg warme en droge kleding 

mee. Als het regent, is één lange broek te weinig. 
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Tips 
 

➢ Pak je spullen samen met je ouders/ verzorgers in, 

zodat je weet wat er is meegegaan. 

➢ Pak alles in een goed sluitende, stevige tas of koffer.  

➢ Bind geen pakken, zakken e.d. aan elkaar: deze raken 

los bij het laden en lossen. 

➢ Gebruik geen plastic zakken: deze scheuren open en 

dan moet je al je spullen bij elkaar gaan zoeken. 

➢ Zet alles wat je meeneemt op een lijst en plak deze in 

je tas of kofferdeksel, zodat je weet wat je mee terug 

moet nemen. 

➢ Jurken zijn in het kamp onpraktisch. 

➢ Als je een lees- of stripboek meeneemt, schrijf er dan je 

naam op. 

➢ Neem geen duur speelgoed mee. 

➢ Als je in de A of B-groep zit, moet je naam op al je 

kleren staan. Anders is er een grote kans dat je iets kwijt 

raakt. 

A-Tip! 

 
Voor de deelnemers uit de A-groep is het handig om voor uw 

kind voor elke dag een apart plastic tasje in de koffer te doen 

met daarin een complete verschoning. ’s Morgens het schone 

kloffie aan en ’s avonds, 

het inmiddels vuile kloffie, 

weer in dezelfde tas.  
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Zwemmen  
 
Als het lekker weer is, en dat hopen we allemaal, dan willen 

we graag gaan zwemmen in het prachtige 

openluchtzwembad van Ootmarsum. Als je ouders/ verzorgers 

hebben opgegeven dat je in het bezit bent van één of 

meerdere zwemdiploma’s, mag je in het diepe bad. Tijdens 

het zwemmen volg je de instructies van de leiding en /of het 

personeel van het zwembad op. 
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Het clubhuis 
 

Ons clubhuis is gelegen aan de Van Dijklaan 114 in Rijswijk. 

 

Let op!  

Parkeren kan tussen 18:00 en 24:00 uur niet meer gratis in de 

Van Dijcklaan. Bij het oude stadhuis is het de eerste 3 uur gratis 

parkeren. Je dient dan wel aan te melden middels een 

parkeer app zoals ParkLine, Parkmobile of Yellowbrick. 
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Dit kampboekje is een uitgave van Stichting YMCA Rijswijk. 

 

 

Kampsecretariaat: 

 

Alex Blom      

Strijpwetering 35  

2285 DB Rijswijk 

 

Email: info@ymcarijswijk.nl 
 

 

Betalingen: 

 

Rekeningnummer - IBAN: NL34INGB0000027053  

t.n.v. Kampwerk YMCA Rijswijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ymcarijswijk.nl
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