Kinderkamp
voor jongens en meisjes van 5 - 12 jaar
19 augustus t/m 25 augustus 2017

Tijdens het kamp doen we allemaal leuke dingen:
We gaan samen zingen, kijken poppenkast en luisteren naar
verhalen uit de bijbel.
Er wordt volop gesport en gespeeld!
De leiding verzint ieder jaar nieuwe, spannende en leuke
activiteiten.
We hebben een groot kampvuur, met een spannend verhaal!
En we hebben natuurlijk een hele leuke bonte avond…
Wie zal er dit jaar winnen?!
Wat we verder allemaal gaan doen houden we nog even geheim…
Maar we gaan zeker weten erg veel lol beleven!

BAPTISTENGEMEENTE DE SCHUILPLAATS EINDHOVEN

Daar moet je bij zijn !!
Ben jij tussen de 5 en de 12 jaar?
Heb jij zin in echt een super gaaf kamp??
Dan moet je gewoon mee gaan met ons kinderkamp!!!

Groepsindeling
Wij maken een groepsindeling op basis van leeftijd.
In sommige leeftijdscategorieën kan dit per jaar en het aantal
aanmeldingen verschillen.
Voor aanvang van het kamp krijgen jullie de definitieve
groepsindeling. Deze indeling kan daarna niet meer worden
veranderd.
Vooral de oudste 2 groepen doen heel veel samen, zodat je vaak
ook met kinderen die niet in je groep zitten samen leuke dingen
doet.
Daarnaast is er voldoende vrije tijd om samen te kunnen spelen .

"Ferme de Jean"
Ferme de Jean is gelegen in landelijke bosrijke omgeving van de
gemeente Heeze-Leende (afstand van de bossen is ca. 200 meter)
en heeft een ruim buitenterrein van 4 hectare met talrijke
recreatieve voorzieningen.
Ferme de Jean, Het Heike 31, 5591 TH Heeze
www.fermedejean.nl

MEER WETEN ?

DE BELANGRIJKSTE INFO:

Bel dan gerust even met:
Richard Meuken, 040-2868407 / 06-20828851
Hij kan je alles over het kamp vertellen wat je nog wilt weten.
Graag 's avonds bellen!

DATA KINDERKAMP
19 augustus - 25 augustus 2017

PRIJS KINDERKAMP
125 EURO (inclusief 25 EURO inschrijfgeld) p.p.

INSCHRIJVEN ?
Je gaat toch zeker wel mee??!!
Vul meteen het online inschrijfformulier in op
www.schuilplaats.nl
Je kunt het inschrijfformulier ook aanvragen per email via
Kinderkamp@schuilplaats.nl
Je ouders krijgen een bevestiging na je inschrijving

LET OP
Vol is vol, dus reageer snel.
Je mag de inschrijving vandaag al insturen!

Betaling
Inschrijfgeld: gelijktijdig met inschrijving
Restant: vóór 1 juli 2017
NL94ABNA0805869727
Swift/BIC: ABNANL2A
t.n.v. Baptistenwerk Eindhoven te Best

Korting!
Kom je met drie of meer uit één gezin naar het kamp,
dan krijgen jij en je broertjes of zusjes 10% korting op
de totale kampprijs.

