
 

 

Maassluis, februari 2023 
 
Lieve kinderen, nog een heleboel nachtjes slapen en dan gaan we weer op kamp. 

Wat hebben we er al zin in als leiding en we hopen jullie ook! 😊 
 
Het belooft weer een super vet kamp te worden! De leiding is al bezig om allerlei leuke, 
spannende spellen en activiteiten te verzinnen. We gaan heerlijk aan de gang met bosspellen, 
voetballen, sporten, snoepen, kussengevechten houden, lekker lui liggen lezen, knutselen, 
kampvuur maken, lekker lang spelen, zingen en leren over God en Jezus. Kortom: een 
superkamp! 
Van 18 mei t/m 20 mei 2023 gaan we naar De Leijgraaf in Vorstenbosch, we vertrekken na de 
kerk- kampdienst op Hemelvaartdag en zijn zaterdag rond het avondeten weer thuis! 
 

Ga jij ook mee ? 
 
De vorige 3 kampen zijn we ook in dit kamphuis geweest, dus sommigen zullen zich dit nog 
wel herinneren hoe gaaf het was op de zandverstuiving, op de voetbalvelden, trampolines, met 
de voetbaltafel, tafeltennistafel en in de speeltuinen! We verblijven deze keer in 'de Kers’. 
Deze is wat groter, want we zijn met lekker veel kinderen. We slapen in slaapzalen op 
stapelbedden. Kijk maar op www.deleijgraaf.nl voor meer informatie! Kijk ook eens op 
Facebook: kinderkamp de Ark 2023- GiGa Groen (besloten groep). Hier vind je foto’s van 
voorgaande jaren zodat je een indruk kan krijgen wat we allemaal doen. 
 
Het thema van dit jaar is: GiGa-Groen. 

 
 
Denk er alvast maar over na: waar jij allemaal groen tegen komt. Natuurlijk volop in de natuur.  
GIGA-grote en GIGA kleine dieren, GIGA mooie bloemen, GIGA-hoog. GIGA-kriebel-beestjes. 
GIGA mooie verhalen uit de bijbel, en niet te vergeten natuurlijk: GIGA-lekkers in de snoepbar! 
Zeg maar een GIGA groot cadeau ! 
 
Het GIGAntische goede nieuws is: jij kunt erbij zijn! Sterker nog: dit mag je niet missen! 
 
 



 

 

 
Schrijf je zo snel mogelijk in (voor 26 februari) door het 
inschrijfformulier in te vullen op https://www.ngkmaassluis.nl/kinderkamp 
 
Je mag mee als je in groep 3 t/m 8 zit. Kinderen uit groep 8 kunnen 
kiezen tussen dit fantastische kamp of het Ankerkamp. Zij krijgen dus 
binnen een aantal weken ook een uitnodiging van het Ankerkamp. 
 
We hebben veel kinderen in onze kerk die mee kunnen gaan. En 
daarmee is het kamphuis alweer vol. 
 
Het kamp kost €55,- p.p.    
Graag overmaken voor 30 maart op het rekeningnummer van de kerk 
NL 97 INGB 0006 7309 47 o.v.v. kinderkamp 2023 en naam van het kind. 
(Er is een noodfonds mochten de kosten een belemmering zijn, neem dan contact op via:diaconaal@ngkmaassluis.nl) 

 
Als je je ingeschreven hebt, reserveer direct de zondagmiddag van 2 april. Dan is de 
kennismakingsmiddag en hoor je precies wat we allemaal gaan doen en wie er mee gaan. 
 
Wij hebben er superveel zin in!  
Samen met keukenstaf Ruud den Broeder, Rutger van ’t Hoff en Rene van der Linden, gaan 
mee als leiding; Cees Jan en Janet Hut, Paula v Santen, Eva van Oosten, Bernd den Broeder, 
Rogier Hart, Marco van Eenennaam, Gemma Smit, Annelize den Broeder en Jan Moekestorm 
 
 
 
 

 


