OVER HET KAMP

WAAR

Wij zijn zomerkamp "ons Centrum" dat al sinds
1984 uitgaat vanuit het wijkwerk van de
Protestantse kerk Scheveningen.
Al een goeie 35 jaar organiseren wij jaarlijks
een fantastisch zomerkamp en maken daarbij
gebruik van een terrein met blokhut van een
scoutingvereniging te Soerendonk
(Maarheeze).
Maarheeze ligt tussen Eindhoven en de
Belgische grens. Het gebied is geheel omringd
door bossen, wat voor onze activiteiten
natuurlijk heel goed uitkomt. En wat zeker
belangrijk is: er is een zwembad in de buurt.

We zullen afreizen naar Soerendonk, vlakbij
Maarheeze, dat in Noord-Brabant ligt.
Adres:
Vloeten 4, 6027 RB Soerendonk

CONTACT OPNEMEN
www.zomerkamponscentrum.nl
zomerkamponscentrum@gmail.com
06 - 40 395 874 (Sander Rog)
06 - 21 697 591 (Amber Meijer)
06 - 57 565 642 (Hans Toet)

ZOMERKAMP
ONS CENTRUM
VAN 18 JULI T/M 25 JULI 2020
GAAN WE WEER OP ZOMERKAMP!
BEN JIJ TUSSEN DE 8 EN 17 JAAR?
GA MEE!

WAT GAAN WE DOEN

INSCHRIJVEN

Heb jij zin in een week vol spannende en
leuke activiteiten, midden in het bos, slapen in
een tent, samen met al je vrienden? Ben je
tussen de 8 en 17 jaar?

De kampweek wordt gehouden in de 1ste week
van de schoolvakantie van 18 juli 2020 t/m 25
juli 2020 en is verdeeld in de volgende groepen:

Dan is Zomerkamp Ons Centrum echt wat
voor jou! Wij gaan in de eerste week van de
zomervakantie op kamp met een leuke groep
leiding. We gaan bijvoorbeeld: dropping lopen,
spookspeurtocht, kampvuur maken en heel
veel andere spellen in het bos en daarbuiten.
Als jij je voor het eind van het jaar inschrijft
krijg je een korting van 10%!!
Oh ja als je broer/broertje of zus/zusje mee
gaat dan mogen zij ook met korting mee.

•
•

Meisjes van 8 t/m 12 jaar & jongens van 8
t/m 12 jaar
Meisjes van 13 t/m 17 jaar & jongens van 13
t/m 17 jaar

De kampprijs bedraagt dit jaar € 160,00. Gaan er
twee of meer kinderen uit een gezin mee, dan
geldt er een korting van 10% voor het tweede en
elk volgend kind.
De meisjes en jongens van 13 t/m 17 jaar
moeten hun fiets meenemen, het vervoer
hiervan is bij de totale kampprijs inbegrepen.

INSCHRIJFFORMULIER
Naam:...............................................................

Leeftijd:…………………………………………..
Adres:…………………………………………….

Inschrijven kan via het bijgevoegde formulier of
via www.zomerkamponscentrum.nl.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u
terecht bij:
- Sander Rog, Schelvisstraat 6 2583TX Scheveningen
tel: 06- 40395874
- Hans Toet, Tesselsestraat 78 2583JL Scheveningen
tel: 06- 57565642
- Amber Meijer, Rijsbes 74 2498AS Nootdorp
tel: 06- 21697591

Telnr.:…………………………………………
__________________________________
Huisarts:…………………………………………
Adres:……………………………………………
Allergieën:………………………………………..
Lever dit formulier in bij:
- Sander Rog, Schelvisstraat 6 2583TX Scheveningen
- Hans Toet, Tesselsestraat 78 2583JL Scheveningen
- Amber Meijer, Rijsbes 74 2498AS Nootdorp

