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Dagprogramma’s 

 
We doen eerst mee met de zeskamp.  

Tip: doe je zwemkleding aan onder je KVW-shirt en neem 

een handdoek mee! We vertrekken dinsdag rond 13.00 

uur per fiets vanaf de tenten naar de kampeerboerderij.  

Let op: door onvoorziene omstandigheden kan dit iets 

eerder of later zijn! We fietsen met de kampgroep als 

geheel in een rustig tempo en zo veel mogelijk over 

fietspaden naar de kamplocatie. 

 

Vrijdag 2 september 2022 

± 16.00 uur 

Je neemt mee: Fiets/lunch/regenkleding 

Op vrijdag zijn we rond 16.00 uur weer terug bij de 

tenten. De vrachtauto met bagage staat op dezelfde 

locatie als bij vertrek. 

 

Kamplocatie 

Heukeloms Hoefke 

Laag Heukelomseweg 5  

5059 AN Heukelom 

 

In geval van nood 

Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer van KVW 

Reeshof: 06 – 42 30 45 00 Het bestuur zorgt ervoor dat de 

boodschap wordt doorgegeven aan uw kind. Uiteraard 

nemen wij indien nodig ook met u contact op! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwsbrief KVW Reeshof 2022 

 
Welkom bij de kampgroep! 

 

Leuk dat je hebt gekozen om mee te gaan op kamp met KVW Reeshof: we gaan er samen een onvergetelijke week van 

maken! Hieronder vind je belangrijke informatie over de KVW-kampweek, lees deze dus goed door! 

Op maandag en dinsdagochtend doen we een programma in en bij de tenten in het Reeshofpark. 

Van dinsdagmiddag tot en met vrijdagmiddag gaan we op kamp, dit jaar naar Heukeloms Hoefke in Heukelom. 

 

Michelle Vermeer & Koen van der Heijden 

Coördinatoren kampgroep  

Maandag 29 augustus 2022 

09.30 – 16.00 uur  

Je neemt mee: Lunch/dichte schoenen 

Vandaag gaan we naar het bos: daarom dichte 

schoenen aan. 

We verzamelen om 9.30 uur in de betonnen cirkel in het 

Reeshofpark. 

 

 

Dinsdag 30 augustus 2022 

08.30 tot ± 13.00 uur: vertrek naar Heukeloms Hoefke 

Je neemt mee naar de zeskamp:  

 Fiets 

 Lunch (apart inpakken) 

 Regenkleding (apart inpakken) 

 Zwemkleding/droge kleding/handdoek (apart 

inpakken) 

Je trekt aan: 

 Je KVW-shirt!  

Dinsdag staat als traditie in het teken van zeskamp. Hier 

kunnen de groepen zich bewijzen: wie is het snelst, sterkst 

of slimst? 

Tussen 8.30 en 8.45 uur kun je je bagage inleveren bij de 

vrachtauto en vindt de fietscontrole plaats (ook bij de 

vrachtauto). De vrachtauto staat in het park op het 

grasveld tussen het kruisbeeld (Kamerikstraat) en de 

KVW-fietsenstalling. Zorg voor goed werkende remmen 

en opgepompte banden! 

KVW Reeshof wordt mede mogelijk gemaakt door:  

DIEP IN 

DE ZEE 

http://www.kvwreeshof.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipnb32jcncAhWFNOwKHcitAmAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.deteddybeer.nl/&psig=AOvVaw1PKdf8wyQWb35szdO1SF38&ust=1533118575676828
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Meenemen op kamp 

 Dekbed of slaapzak, hoeslaken 

 Indien gewenst: kussen 

 Handdoeken en washandjes 

 Toiletartikelen 

 Ondergoed 

 Reservekleding en schoenen (ook bij goed weer i.v.m. “natte” spelletjes) 

 Warme jas of trui 

 Voor in het bos: lange broek, sokken, dichte schoenen (of laarzen) 

 Zaklamp 

 Beker, bord, bestek 

 Afdroogdoek (theedoek) 

 Zwemspullen/zonnebrandcrème 

 Mag: muziek voor de disco (op USB-stick) 

 Mag: iets lekkers voor ’s avonds als je eigenlijk al moet slapen … 

Apart inpakken voor de heenweg op de fiets 

 Lunchpakket 

 Regenkleding 

 Droge kleding en handdoek: bij de zeskamp zou je nat kunnen worden! 

Voor de veiligheid van iedereen:  

Géén slippers/pet dragen op de fiets!    

Medicijnen 

 Deze houden de coördinatoren voor je bij.  

Je kunt deze op dinsdagochtend bij Michelle inleveren. 

NIET meenemen 

 Mobiele telefoon 

 Geld 

 Energie drankjes 

TIP: Zet op alle bagage je naam! 

 

Hoi Kampgangers, 

 

Het is alweer bijna zover, jullie gaan op Kamp! 

 

Dit jaar gaan we de wondere wereld onder water verkennen. 

 

Op maandag gaan we de bemanning van onze onderzeeër leren kennen en ontdekken we welk team het 

hoogste in rang is. 

Op dinsdag gaan we nog even los bij de zeskamp en vertrekken we na de lunch naar de kampeerboerderij. In de 

nachtelijke uurtjes proberen we zo veel mogelijk geld te verzamelen voor ons eigen team. 

Na een heerlijk nachtje slapen is het op woensdag tijd om letterlijk ons zelf onder te dompelen. In de avond is het 

nog even gokken wat we gaan doen! Durf jij een gokje te wagen wat we hier gaan doen? 

Donderdag proberen we te ontsnappen van de Nautilus terwijl deze steeds verder ten onder gaat. Gelukkig is het 

maar een spelletje en kunnen we in de middag lekker afkoelen van ons avontuur. 

In de avond kunnen we dan fris en fruitig los op de disco! 

Vrijdag is het alweer tijd om naar huis te gaan maar natuurlijk niet voordat we allemaal een goede warming-up 

hebben gehad voor de fietstocht terug naar de Reeshof. 

 

Om 4 uur zijn we weer terug in het park en mogen jullie thuis uit gaan rusten van een spannende, drukke, 

geweldige week! 

 

Tot snel! 

 

Groetjes, 

 

De kampleiding, 

Eva, Remco, Dave, Liselot, Ries, Joep, Jaime, Marie-José, René, Koen, Michelle en Marike 
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