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Praktische informatiePraktische informatie

Al ruim 30 jaar worden 
in het bisdom Rotterdam 
zomerkampen georganiseerd. 
Er zijn drie zomerkampen, voor 
verschillende leeftijden.

De zomerkampen bieden 
een ontspannen, leuke en 
inspirerende week. Zeker voor 
jongeren die niet op vakantie 
kunnen. Er is veel aandacht 
voor ontspanning in sport, spel 
en activiteiten. Ook ons geloof 
krijgt aandacht.

De deelnemers komen uit 
het hele bisdom, zeg maar de 
 provincie Zuid-Holland. 

De leiding is in handen van 
enthousiaste en vaardige 
mensen.

Thema
We delen het katholieke geloof. Er is een dagopening en een 
dagsluiting. Tijdens de week is er een viering, die we samen 
voorbereiden. Ook in de werkvormen komt het geloof terug, aan de 
hand van het jaarthema. Dit jaar is dat ‘Een tweede kans’ waarin 
we aan de slag gaan met het verhaal van Jona. 

Praktisch
De prijs voor het kamp dekt alle kosten: 
huisvesting, maaltijden, activiteiten. 

Enthousiast geworden? Vul het inschrijfformulier uiterlijk 10 juni 
2016 in. Het enige wat je dan nog zelf moet doen is zorgen 
dat je op het kamp komt! Ga je mee op het Tienerkamp of het 
Jongerenkamp, neem dan je fiets mee.

Informatie en aanmelden
Bisdom Rotterdam, afdeling Pastorale Dienstverlening
Fredi Hagedoorn-Timmermans

Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam 
T: 010-2815184

pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen



10  16 juli 201610  16 juli 2016
KinderkampKinderkamp

17  23 juli 201617  23 juli 2016
tienerkamptienerkamp

10  16 juli 201610  16 juli 2016
jongerenkampJongerenkamp

Voor jongens en meisjes van 8 - 12 jaar 
Gemert € 120,-

Locatie & programma
We verblijven in een scoutinggebouw in een bosrijke omgeving. Er is op 
de dag veel afwisseling in activiteiten, zowel binnen als buiten. We doen 
allerlei spelen in en rond het bos, knutselen, spelen toneel, maken muziek.

Toneel
Tijdens het kamp hoor je ieder bij een eigen groepje. Iedere dag bereidt 
een groep de dagsluiting voor. Met hulp van de leiding beeld je een stukje 
uit het themaverhaal uit. Zo raak je bekend met het leven van Jona.

Chaniel (12): ‘Het kamp was heel gezellig met andere kinderen.
We zijn allemaal laat naar bed gegaan. De spellen waren erg leuk,

net als de Bonte Avond.’

Voor jongens en meiden van 13 en 14 jaar 
Vinkeveen € 130,-

Locatie & programma
We verblijven in een scoutinggebouw in een bosrijke omgeving en we 
doen van alles: sport en spel, zwemmen, fietsen. Er is veel afwisseling in 
het programma, zodat er ook rustige momenten zijn om met elkaar iets 
te maken, toneel voor te bereiden, muziek te maken, te zingen en zo 
meer. 

Uitstapje
Ieder jaar organiseren we een bijzonder uitstapje. We gaan dan op be-
zoek bij bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een daklozenopvang. Daar 
horen we hoe deze organisaties werken en helpen we een paar uur mee. 
Zo ontdek je hoe leuk het is om iets goeds te doen voor een ander.

Voor jongens en meiden van 15 - 17 jaar 
Roosendaal € 140,-

Locatie & programma
We verblijven in een scoutinggebouw in een bosrijke omgeving. We doen 
van alles: sport en spel, zwemmen, fietsen. 

Er zijn ook rustige momenten, voor ontmoeting en bijvoorbeeld samen 
muziek maken, en even niets doen. En er is ruimte om een goed gesprek 
met elkaar te hebben.

Dageraadsviering
Aan het einde van de week sluiten we af met een dageraadsviering. Die 
viering zetten we zelf in elkaar. Daarin komen alle mooie momenten van 
het kamp terug. Zoals de naam al zegt, vieren we dit als de zon opkomt. 
Een heel bijzondere sfeer geeft dat!

Lisa (16): “Op het Jongerenkamp had ik het erg naar mijn zin. Alle 
deelnemers werden één groep en het programma was goed.”


