
 

 

Ook dit jaar gaan Oliveo en K&V weer op zomergymkamp! 
 
Inmiddels gaan K&V en Oliveo al weer heel veel jaren mee op zomerkamp. De Zomerkampen 
worden georganiseerd door de KNGU in Beekbergen. We kamperen in grote tien-persoons tenten, 
gaan gymmen in een prachtige sporthal en natuurlijk doen we op en rond het kampterrein heel 
veel spelletjes.  
Per kampweek zijn er verenigingen vanuit het hele land aanwezig. Met je eigen leeftijdsgroep 
beleef je een spetterende week. De jongsten gaan een halve week op zomerkamp: van woensdag 
tot en met zaterdag, zij draaien een recreatieprogramma en gaan meestal ook 1x gymmen. 
 
 

Wanneer: Dit jaar gaan we op kamp in de eerste week van de schoolvakantie. 
 

Zondag 21 t/m zaterdag 27 juli 2013 
 

 
 

Het thema van dit jaar is: 
 

Zomerkampen, ’t spettert er vanaf! 
 

 

Wat is het gymkamp? 
 
Het gymkamp is bedoeld voor iedereen (van ieder niveau) die helemaal gek is op turnen.  
Iedere dag ga je de sporthal in en train je met leiding en gymstaf uit je eigen dorp. 
 
 
  Leeftijd  Kosten: 
Superjongerenkamper  (6 – 8) €  77, - (sjoka)  
        24 t/m 27 juli 
 
Jongerenkamper  (8 – 10) € 162, - (joka)   
 
Tienerkamper  (10 – 12) € 166, - (tika)   
 
Middenkamper  (13 – 15) € 174, - (mika)   
        Minimaal brugklas doorlopen 
 
Ouderenkamper (15 – 18) € 178, - (ouka)  
   
 
 
De kampprijzen zijn t.o.v. de site met € 2,- verhoogd i.v.m. de kosten voor de vereniging. 
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Pijnacker

Christelijke gymnastiekvereniging



 

 

Inschrijving Zomergymkamp 2013 
 
Dit jaar gaat het inschrijven voor kamp digitaal.  
Reden hiervoor is dat veel briefjes in tassen bleven zitten of in kasten bleven liggen en dat veel 
briefjes gewoon niet leesbaar werden ingevuld.  
Daarom gaat inschrijving dit jaar via de email en wel via oliveo.kv.zomerkamp@gmail.com 
Vermeld in deze email aub duidelijk het volgende; 
 
In de onderwerpbalk van de email:  
Je naam en de leeftijdsgroep of je leeftijd 
 
In het bericht: 
Voor & achternaam 
Geboortedatum 
Vereniging & bij wie je turnt  
Adres 
Postcode & woonplaats 
Telefoonnummer 
Eventueel met welke vriendjes/vriendinnetjes je graag samen in de tent wilt slapen 
 
 

De aanmelding is bindend voor een inschrijving bij Zomerkampen. 
 

Let op: Een inschrijving in de verkeerde leeftijdsgroep (zonder overleg met mij) wordt altijd 
geannuleerd, hiervoor gelden de standaard annuleringskosten. 

 

Voor de algemene voorwaarden over oa annulering kijk op: 
http://www.zoka.nl/User/Pages/algemeneVoorwaardenDeelnemers.aspx  

 
 

Informatie 
Ben je nog nooit op kamp geweest en wil jij of je ouders meer te weten komen over het 
zomergymkamp, kijk dan eens op de website van de zomerkampen. Hier vind je weekverslagen 
van andere jaren, filmpjes, heel veel foto’s en een speciale pagina voor deelnemers en ouders. 
 

WWW.ZOKA.NL 
 
Natuurlijk kan je ook altijd een mailtje sturen naar: oliveo.kv.zomerkamp@gmail.com 
 
Omdat zomerkamp erg populair is en vooral het turnkamp snel vol zit, is het zaak dat je je snel 
aanmeld, want ook dit jaar geldt:  
 

vol = vol ! 
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