We zien je graag
op het
zomerkamp!

geef je snel op!

Ben jij tussen de 8 en 12 jaar?
Heb jij zin in plezier en avontuur?
Wil jij delen in het geloof?
Heb jij zin in een onvergetelijke vakantie?
Benut je kracht en ga met ons mee op kamp!
Voor jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar wordt een
zomerkamp georganiseerd. Onder leiding van een
gemotiveerd team aan begeleiders reizen we af naar het
oosten van het land, waar een geweldige omgeving en
een gezellig kamphuis op ons wachten. Hier zullen we
ons vermaken met verschillende activiteiten op het
gebied van spel, sport, ontspanning en geloof. Ieder dag
begint met een dagopening en eindigt met een
dagsluiting waarin het (dag)thema centraal staat. Het
thema van dit kamp is…

wat is jouw kracht?
Het thema ‘ Wat is jouw kracht?’ is gebaseerd op de
verhalen over Simson en Delila. Elke dag zal er in het
dagthema een nieuw deel van het verhaal centraal
staan. Het verhaal wordt verwerkt in de spellen,
toneelspel en allerlei andere activiteiten. In het
kampboekje kunnen de kinderen alles bijhouden, om het
later thuis na te kunnen vertellen.

Kampinfo
Het zomerkamp brengt ons dit jaar weer naar Doetinchem.
Het kamphuis waar we een kleine week zullen verblijven
biedt een fijne en natuurlijke omgeving. Een natuurvlakte
met speeltoestellen, dieren waaronder paarden en een bos
waar leuke en spannende spellen zullen gaan plaatsvinden.
Een week vol met plezier, spel, sport, gezelligheid en geloof!
Via www.rkdenhaag.nl (Agnes gemeenschap en/of
Willibrord gemeenschap) kunt u het verslag en de foto’s van
eerdere jaren bekijken.
Datum:
Kamphuis:
Adres:
Kosten:
Deelnemers:
Leeftijd:
Inschrijving:
IBAN:

zondag 9 juli 2017 t/m vrijdag 14 juli 2017
De Ooymanhoeve in Doetinchem
Ooymanlaan 24, 7004 GG Doetinchem
€ 20,00 per kind
max. 40 kinderen, wees er snel bij!
8 tot en met 12 jaar
inschrijven kan tot 14 mei 2017
NL 62 INGB 0003081273 o.v.v.
Willibrord zomerkamp 2017 + naam van
uw kind(eren)

wacht niet langer en vul het
inschrijfformulier in!

