
 

Zomerkamp 2015: Een wereldreis 

En dat we een wereldreis gaan maken dit jaar, blijkt wel uit onze bestemming. Tot onze grote 

spijt kunnen we dit jaar niet terecht bij ons vertrouwde kampterrein in Drunen. Dat betekent 

een lange zoektocht naar een geschikte (en betaalbare) locatie. Die hebben we gevonden in 

Heumen (bij Nijmegen). Gezien de afstand, zal met name ons vertrek en thuiskomst er anders 

uit gaan zien, want alle kinderen zullen dit jaar met auto’s worden vervoerd.  

Houd hier dus extra goed rekening mee, bij het wel of niet afgeven van de bagage op 

woensdagavond 15 juli. Aan ouders die hun kinderen niet zelf kunnen brengen en/of halen, 

vragen we met klem gebruik te maken van de mogelijkheid om in ieder geval de bagage met het 

grote transport mee te laten gaan.  

Gelukkig verandert er niks aan onze invulling van het kampprogramma. Alle groepen hebben 

inmiddels weer een spectaculair, spannend, wereldwijs, reizend programma klaarliggen voor 

hun kids. En natuurlijk spelen we weer samen spellen tijdens de olympiade, gaan we samen op 

tocht en gaan we natuurlijk ook lekker samen zwemmen. Alle reden dus om je op te geven voor 

alweer ons 49ste kamp.  

De maxioren, junioren, senioren en 16+ vertrekken op zaterdag 18 juli, de minioren komen op 

zondag 19 juli. Voor hen zal het kamp afgelopen zijn op woensdag 22 juli. De anderen zullen 

dan tot vrijdag 24 juli blijven. 

Voor alle andere informatie over het kamp verwijzen we naar het kampboekje, dat je krijgt bij 

betaling. 

 

De kosten voor deze week zijn € 60,00 en € 42,50 voor de minioren.  

Deze (en de contributie voor het nieuwe kwartaal, juli-augustus-september) moeten worden 

voldaan in de periode van 22 juni t/m 4 juli.  

 

 

 

Een wereldreis??? Natuurlijk neem ik mijn schone onderbroek mee en stap met jullie in het 

vliegtuig om de wereld rond te vliegen.  

 

Naam: -----------------------------------------------------  Groep: ------------------------------ 

 


