
 

 

 
 

                                                               vrijdag - zaterdag 25 en 26 juni 2021 en 

                   zaterdag - zondag 26 en 27 juni 2021 

 
We zetten onze tenten op in de speeltuin, we leggen spullen en slaapzak 

klaar voor de nacht, dan jagen we de ouders van het terrein en dan gaan 

we feesten! We gaan heel veel leuke dingen doen! En ‘s avonds natuurlijk 

een mooi kampvuur als afsluiting voordat we de tenten induiken.  
 

Kom verkleed als je sportheld of in een leuke, bijzondere, grappige, mooie 

sportoutfit en maak van je tent een arena! Doe je best en misschien win jij 

de prijs van het Vogelwijk Kampeerweekend! 
 

Indeling:  

Voor kinderen vanaf 6 jaar t/m groep 5

Vrijdag 25 juni, 16:00 uur tot zaterdag 26 juni, 12:00 uur (€12,50 per kind) 

Voor kinderen van groep 6 t/m 8 

Zaterdag 26 juni, 14:00 uur tot zondag 27 juni, 14:00 uur (€15,00 per kind). 

  

Inschrijven: 

Inschrijven gebeurt uitsluitend digitaal. Dit kan van 2 juni t/m 10 juni. Betaling vindt 

plaats via een eenmalige machtiging. Vriendjes of vriendinnetjes die geen lid zijn mogen 

zich ook inschrijven (als er plaats is). Zij betalen €22,50/€25,00. In de speeltuin zelf 

vindt geen inschrijving plaats.  

 

Ouderhulp:  

We hebben ook dit jaar weer hulp nodig! Van ouders wordt verwacht dat zij hieraan een 

bijdrage leveren; het gaat om een tijdsblok variërend tussen de 2 en 4 uur. Bij de 

digitale inschrijving geef je aan welk tijdsblok je kunt komen helpen. Enige dagen voor 

het kampeerweekend krijgen de ouders te horen wanneer ze zijn ingedeeld. Ook hulp 

van oudere broers of zussen is natuurlijk heel erg welkom. 

 

Regels:  

Wat belangrijk is om te weten zijn onze volgende regels: 

• Alleen kamperen in kleine 2- of 3-persoonstentjes (bij voorkeur koepeltentjes)  

• Geen kinderen alleen in de tent! 

• Zwemdiploma A is verplicht! 

• Je doet mee van begin tot eind 
 

Speeltuinvereniging Vogelenwijk  

Nachtegaallaan 25  2333 XT LEIDEN  

mail: kampeerweekend@vogelwijk.nl  

telefoon: 071-5170712 (woensdag- en zaterdagmiddag) 
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