
Wij gaan op ZOMERKAMP, ga je mee?! 
Hallo allemaal! 
 

Onze vereniging gaat dit jaar weer op ZOMERKAMP. Het ZOMERKAMP wordt georganiseerd door de KNGU (Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie). Dit kamp wordt gehouden op een prachtig kampterrein in Beekbergen. De KNGU biedt 

kamp aan in 7 verschillende weken, voor 5 verschillende leeftijdsgroepen, van 6 tot 18 jaar. Wij gaan op kamp van 

zondagmiddag 10 juli tot en met zaterdagochtend 16 juli. (in het geval van Sjoka een halve week aankomst 
zondag vertrek woensdag, of aankomst woensdag vertrek zaterdag, in overleg)  

Uiteraard schrijven we als vereniging niet alleen de kinderen in, ook gaat er leiding van OKK mee.  
 

ZOMERKAMP, dat wil je beleven! 

Je zit met je leeftijdsgenootjes in een ‘dorp’ (aantal tenten met hierin max 10 personen bij elkaar). Je bent de hele dag 
buiten in het bos en er worden allerlei leuke spellen en activiteiten georganiseerd. Een bosrenspel, je gaat op speurtocht, 

er is kampvuur, disco, er worden kampliedjes gezongen en je gaat een dag zwemmen. En ’s avonds natuurlijk kletsen en 
keten in de tent! Ook is er een gave compleet ingerichte sporthal en zijn er danszalen. Als je het leuk vindt kun je je 

opgeven voor extra gym, dans of freerun lessen. Je gaat dan elke dag 2 ½ uur gymmen, dansen of freerunnen. Dat wil 

je beleven! 
 

Kampvoorzieningen: 
Het kampterrein bevindt zich midden in het bos. De kinderen slapen in een grote tent. Aan grote picknicktafels wordt met 

de eigen tentgenootjes gegeten in het dorp. Het eten wordt bereid door professionele koks. Op het terrein zijn verder 
aanwezig: een amfitheater, een administratie met EHBO-ruimte en ziekenboeg, een toilet- en een douchegebouw. Meer 

informatie is te vinden op www.zoka.nl, ook voor een weekindruk. 

 
NB: bij het kampbedrag is alles inbegrepen. Ontbijt, lunch diner, drinken tussendoor (ranja/thee/melk). Het enige wat er 

niet bij in zit, is het zakgeld voor een ijsje of snoepje in de blokhut. Tips voor zakgeld en wat er meegenomen moet 
worden staan op de website van de KNGU ZOMERKAMPEN. www.zoka.nl  

Het is de bedoeling dat kinderen worden gebracht en gehaald naar en van het kampterrein. Op de website vind je alle 
informatie over tijden en route. Klik op ‘ouders’  ‘brengen en halen’.  

 
We hopen dat je na het lezen van deze brief (en het bekijken van www.zoka.nl!) heel veel zin hebt om mee te gaan op 

ZOMERKAMP! Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee! Geef je zo snel mogelijk op, d.m.v. het strookje op de 
achterkant van deze brief. Op 1 januari gaan wij de plaatsen reserveren. ZOMERKAMP is erg populair en de plaatsen zijn 

snel op, denk eraan VOL = VOL. Na inschrijven ontvang je uiteraard nog meer informatie. 
 
 

Vragen? Bel of mail naar Marina Kleinschmidt 06-13837206 of zoka@okk-s-gravenzande.nl 

Leuk als je mee gaat! 
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Als u uw kind wilt inschrijven voor ZOMERKAMP, graag onderstaand strookje invullen en retourneren aan de juf of 
meester in de les, graag zo snel mogelijk voor het reserveren van een plekje om zeker te zijn van een plaats. U kunt ook 

een e-mail sturen met onderstaande gegevens naar zoka@okk-s-gravenzande.nl. 
 

Zodra wij alle briefjes/e-mails binnen hebben gaan we de opgave doen bij de KNGU ZOMERKAMPEN. We zullen u een e-

mail sturen met daarin een link. Deze link is gekoppeld aan het inschrijfsysteem. U schrijft uw kind dan direct in, in het 
systeem van de KNGU ZOMERKAMP.  

 
Voor de kinderen die u opgeeft via dit briefje worden direct plekken gereserveerd bij de ZOMERKAMPEN. Hiervoor moet  

€ 20,-- euro betaald worden. De plek wordt pas gereserveerd als ik in het bezit ben van de € 20,--. Deze € 20,-- kan 

overgemaakt worden op IBAN: NL42 INGB 0006 6998 30 t.n.v. M.C. Kleinschmidt of bij het briefje stoppen en inleveren 
bij de juf of meester. 

Annuleren van gereserveerde plaatsen kan tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de kampweek. De annuleringskosten 
hiervoor bedragen € 20,-- per deelnemer. Bij annuleren korter dan vier weken voor aanvang van de kampweek is het 

volledige deelnemersgeld verschuldigd. 
 

           
            
      -----------------------------------------------------------------                  
 
Ja! Ik ga mee op ZOMERKAMP van 10 t/m 16 juli 2016! 
 
 

 

Voor en achternaam kind : ____________________________________________________________  
 

Ik wil mee met de  : Sjoka’s  /  Joka’s  /  Tika’s  /  Mika’s  /  Ouka’s                 (omcirkelen aub) 

 

Ik geef me tevens op voor extra: Gym (optioneel in de week van 10 t/m 16 juli) 
 

Les op     : _______dag    van – tot    : ________-________ uur 

 
E-mailadres   : ____________________________________________________________ 

 
Telefoonnummer  : ____________________________________________________________ 

 

 
Wil je in een andere week mee op kamp? Noteer hier de datum van die week:_____________________________ 

  
 
 


