
AntrAciet is een adviesbureau voor het omgaan 
met kinderen die intelligenter zijn dan gemiddeld. 
Begaafde kinderen noemen we hen. Het is voor 
een school, maar ook voor ouders, vaak niet mak-
kelijk om te weten wat zo’n kind nodig heeft. Wij 
geven scholen en ouders adviezen. Daarnaast 
willen we ook iets voor jou doen.  
 
Veel (begaafde) kinderen vinden het moeilijk om 
snel contacten te leggen in een groep. Ze voelen 
zich vreemd in een gezelschap. Ze hebben van 
zichzelf het idee dat ze “anders zijn dan andere 
kinderen”. Ook merken ze steeds dat ze andere 
interesses hebben dan klasgenoten. Herken je dit? 
Ben jij ook zo iemand? Dan is deze folder voor jou 
bedoeld. 
 
Misschien denk je “nou, zó begaafd ben ik niet, 
maar die andere dingen herken ik wel.”  Ook dan is 
het goed deze folder te lezen. 
 
Wij organiseren vakantiekampen voor jongeren 
zoals jij. Vaak zitten vakantiekampen vol met din-
gen die jij waarschijnlijk helemaal niet zo leuk 
vindt. Erg veel voetbal en corvee, bijvoorbeeld. 
Terwijl jij veel liever rustige dingen doet. Of  inte-
ressante dingen wilt bekijken. Of eens wat aan 
anderen vertelt over je hobby, die ze op school 
maar vreemd vinden maar die tijdens dit kamp op-
eens heel waardevol blijkt te zijn. 
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Dit kamp is voor jongeren... 
· ...die tussen 9 en 14 jaar zijn 
· ...die serieus en leergierig zijn 
· ...die graag een goed gesprek voeren 
· ...die overdag actief zijn en ‘s nachts 

slapen… 
· ...die zich graag begrepen voelen en 

proberen een ander te begrijpen 
 

Maar niet voor jongeren... 
· ...die graag keet schoppen 
· ...die overdag liever rusten 
· ...die ‘s nachts herrie maken 
· ...die een hekel hebben aan serieuze 

gesprekken 
· ...die het moeilijk vinden een ander te 

respecteren 
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Tijdens dit kamp zijn we overdag heel actief: we doen 
intensieve excursies en bezoeken bijzondere en inte-
ressante plaatsen. We krijgen rondleidingen van spe-
cialisten die héél veel van hun vak weten. ‘s Avonds 
komen we tot rust en ‘s nachts slapen we. Zodat we 
de volgende dag weer fris 
zijn voor onze nieuwe ex-
cursies en ontdekkingen! 
 
Sfeer 
Alle deelnemers en leiders 
gaan naar de kerk. Ze be-
horen voornamelijk tot de 
gereformeerde gezindte. Elke  maaltijd bidden en 
danken we, net als thuis. Elke ochtend doe je met je 
groep een Bijbelstudie en elke avond besluiten we de 
dag met een dagsluiting. We vinden het heel belang-
rijk dat iedereen zich thuis voelt en open met zijn 
groepsgenoten kan nadenken over wezenlijke vra-
gen.  
 
Programma 
Tijdens elk kamp is er een thema. Veel activiteiten 
hebben met dit thema te maken. Het zomerkamp 
heet Delftse klappers en het thema heeft alles te ma-
ken met natuur– en scheikunde. We gaan van alles 
doen: klaplopen in Delft, zwemmen, knutselen, we 
ontvangen bijzondere gasten, bezoeken een TU-
project en nog heel veel meer. En als klap op de 
vuurpijl… ja, dat verklappen we nu natuurlijk nog niet! 
  
Groepje 
Er kunnen 40 kinderen mee, die verdeeld worden 
over vijf basisgroepen. Elke groep heeft een eigen 
begeleider. Een paar weken vóór het kamp krijg je 
een deelnemerslijst èn de naam (met een foto) van 
jouw begeleider. Dan weet je vast naar wie je toe 
kunt gaan als je vragen hebt. 
 
Gesprek 
De groepsleider heeft doorlopend contact met de 
groep. En hij of zij heeft ook tijd om met jou te praten. 
Dat kan zomaar voor de gezelligheid zijn, maar ook 
over iets wat jij moeilijk vindt of iets wat jou bezig-

houdt. 
Plaats 
Onze vaste stek is ’het Kruithuis’ in Delft-Zuid. We 
doen al een paar jaar ons best om heel Delft te 
verkennen, maar nog steeds hebben we làng niet 
alles gezien en gedaan. Op www.kruithuis.nl kun 
je van alles te weten komen over ons verblijf, 
maar in het echt is het véél gezelliger om daar te 
zijn! ’s Nachts slaap je in één van de vijf slaapza-
len. Boven is een grote eetzaal. Beneden hebben 
we een recreatiezaal. In de binnenvijver kun je 
varen. Je kunt er ook in zwemmen, maar dat is 
niet aan te bevelen! Elk jaar rolt er wel een deel-
nemer van een vlot in de vijver, maar die gaat 
daarna eerst douchen. 
Over corvee hoef je je niet druk te maken: we be-
perken dat tot een minimum. Het meeste wordt 
voor je gedaan. Alleen bij de vaat vragen we 
soms even wat hulp… 
  
Data en tijden 
De week begint op maandagmiddag 25 juli 2022 
in het Kruithuis. Vrijdagochtend 29 juli willen we 
weer klaarstaan voor vertrek. Die ochtend word je 
dan weer opgehaald.   
 
Meer informatie? 
Deze folder is speciaal voor de deelnemers. Er is 
nog een andere folder, die voor de ouders be-
doeld is. Daarin staat hoe alles gaat en wat het 
kamp kost. Ook staat daarin wat over het inschrijf-
formulier dat de ouders invullen. Als je zin krijgt in 
het vakantiekamp, kun je die andere folder en het 
formulier ook aanvragen. Op de website kun je ’m 
downloaden. Als je even belt of mailt, kunnen we 
de materialen ook toesturen.   

Het Kruithuis in Delft is bekend terrein. We gaan 
al vanaf 2007 iedere zomer met een groep jonge-
lui op kamp… dat wordt dan dit jaar D.V. al de 
zestiende keer!! En van 
die zestien keer zijn we 
alleen de eerste twee keer 
ergens anders heenge-
gaan. En verder alle an-
dere keren naar Delft. We 
hebben het daar namelijk 
reuze naar ons zin! Ben jij 
al eens mee geweest met een jeugdkamp? Lekker 
een weekje op pad met allemaal jongeren van 
jouw leeftijd. Daar word je zelfstandig van en leer 
je veel. Of… vond je dat toch niet zo geweldig? 
Voelde jij je er thuis, of niet? Werd je begrepen? 
Of was het kamp misschien vooral voor jongelui 
die graag rennen en sporten, terwijl jij juist erg 
graag iets cultureels doet, de natuur intrekt of een 
goed gesprek hebt met anderen? Dan wil jij mis-
schien wel Delftse klappers zien. Of Delftse klap-
pers  beleven. Of Delftse klapper zijn... 
Het wordt een week waarin veel te beleven en te 
leren valt. Speciaal voor jongeren zoals jij! We 
gaan veel bekijken en onderzoeken. Ondertussen 
heb je alle tijd om anderen te leren kennen en met 
ze te praten. Bijvoorbeeld over je hobby die ze op 
school maar ‘apart’ vinden. Op dit kamp kijkt nie-
mand verbaasd als jij iets over je hobby vertelt en 
het een hobby is die niet ‘iedereen’ heeft. Ze vin-
den het juist interessant om iets nieuws te leren! 
Veel jongelui zijn jou daarom al voorgegaan en ze 
zouden tegen je willen zeggen: Kom op! Ga mee! 
Het wordt vast weer een klapperend succes!  
 
Iets voor jou? 
Sommige jongeren vinden het héérlijk om op 
kamp te gaan: overdag rustig aan doen en ‘s 
avonds en ‘s nachts lekker keet schoppen. Houd 
jij daar ook van? Dan is dit kamp niks voor jou! 
Doe jezelf èn de andere deelnemers een plezier 
en schrijf je niet in… 
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