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Van de Voorzitter

“Zodra je met je kind 
het terrein op loopt 

weet je het; Dit is iets 
bijzonders!”

Wat is Zomerkamp?

De Zomerkampen zijn een onderdeel van 
de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. 
We organiseren elke zomer zeven weken 
zomerkamp vanaf begin juli tot eind augustus. 
Kinderen schrijven zich voor één week in en 
gaan dan naar huis, net als de begeleiders. 
Een nieuwe groep beleeft de week daarop 
een nieuwe week zomerkamp. De meeste 
deelnemers komen met hun vereniging op 
kamp. We heten ook deelnemers welkom die 
geen lid zijn van een gym- of dansvereniging, 
dus nichtjes, neefjes, vriendjes en buurmeisjes 
mogen allemaal mee. 

De leeftijd van de deelnemers ligt tussen de 6 
en 18 jaar. Zij worden verdeeld in de volgende 
leeftijdsgroepen:
 
• Sjoka   6-8 jaar  (onderbouw basisond.)
• Joka   8-10 jaar (middenbouw basisond.)
• Tika   10-12 jaar (bovenbouw basisond.)
• Mika 12-15 jaar (onderbouw middelbaar ond)
• Ouka15-18 jaar (bovenbouw middelbaar ond)

Zomerkamp is de leukste week van de zomer 
voor alle kinderen van 6 t/m 18 jaar. Een week 
waarin uw kind samen met oude of nieuwe 
vriendjes een groot avontuur beleeft. Gezellig 
met z’n allen slapen en keten in een grote 
tent. Voor elke leeftijdsgroep is er een gaaf 
programma. Voor de jongste heerlijk de hele 
dag actief buiten spelen met speurtochten, 
verstoppertje, kampvuur, zwemmen en liedjes 
zingen. Voor de ouderen natuurlijk ook een 
nachtprogramma, een dagje een bezoek aan 
de stad en uit je dak gaan in de disco.  

Op het kampterrein staan zeven gezellige 
tentendorpen waar de kinderen per 
leeftijdsgroep voor die week hun intrek nemen. 
Elk kind heeft zijn eigen tentleiding. Deze leiding 
zorgt er voor dat uw kind een te gekke week 
gaat beleven. Meestal is deze tentleiding 
al een bekend gezicht vanuit de gym- of 
dansvereniging.

We bieden elke zomer zeven weken Zomerkamp 
aan, waarin in elke week plaats is voor kinderen 
van alle leeftijden. Als u uw zoon of dochter 
opgeeft voor Zomerkamp kunt u in de meeste 
weken ook nog kiezen om extra gym of dans  
toe te voegen aan het programma van uw 
kind. Als ze thuis ook gek zijn op gym of dans, is 

het natuurlijk extra leuk als ze dit op kamp ook 
elke dag kunnen doen! Bij de weekindeling kunt 
u zien in welke weken extra gym- en danslessen 
beschikbaar zijn. Een overzicht van het aanbod 
en de kosten vindt u op www.zoka.nl. 

Wilt u weten hoe een dag op Zomerkamp er 
voor uw kind uit ziet? Lees dan snel verder.

Informatie voor wegbrengers 
en ophalers
Een kampweek begint voor Joka’s, Tika’s, Mika’s 
en Ouka’s op zondagmiddag. Vanaf 14.30 uur 
zijn de deelnemers met hun wegbrengers van 
harte welkom.
 
Bij de infostand aan het begin van het terrein 
kunnen ze u precies vertellen in welk dorp 
iedereen is ingedeeld. Om 16.00 uur is de grote 
opening in het Amfitheater. Tussen 14.30 uur en 
16.00 uur maken de deelnemers in hun eigen 
dorp kennis met de leiding en stafleden. Ze 
leggen hun spullen in de tent en ontmoeten de 
andere deelnemers.

Voor de feestelijke opening verzamelen we 
iedereen om 16.00 uur in het Amfitheater. De 
dorpen laten hun yell horen en alle stafleden 
worden voorgesteld. We zingen voor het eerst 
het kamplied, dat uiteraard bij het thema past 
en de week is geopend!!! Na deze opening is 
er nog even gelegenheid voor de wegbrengers 
om gedag te zeggen, daarna gaan de 
deelnemers meteen een spel doen en gaan de 
wegbrengers naar huis. 

Sjoka eerste helft (deelnemers 6 t/m 8 jaar)

Onze deelnemers van 6 tot 8 jaar komen in 
plaats van een hele week, een halve week op 
kamp. We bieden in een aantal weken Sjoka 
in de eerste helft van de week aan. Sjoka’s die 
in de eerste helft op kamp gaan, worden net 
als de overige deelnemers, op zondagmiddag 
vanaf 14.30 uur gebracht. Ze gaan echter op 
woensdagochtend weer naar huis. De sluiting is 
op woensdag om 11.00 uur. Ouders zijn vanaf 
10.00 uur welkom op het terrein. 

Sjoka tweede helft. 

In alle weken organiseren we Sjoka in de 
tweede helft van de week. Voor deze kinderen 
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duurt de kampweek van woensdagmiddag tot 
zaterdagochtend. Deze Sjoka’s hebben hun 
eigen opening op woensdag om 15.00 uur. 
Deelnemers en leiding zijn op woensdagmiddag 
vanaf 14.00 uur welkom. De sluiting voor de 
Sjoka’s is tegelijk met de grote weeksluiting van 
alle deelnemers. 

Ophalen

De grote sluiting op zaterdagochtend is om 
11.00 uur. De week is dan echt afgelopen. De 
ophalers zijn vanaf 09:30 uur welkom op het 
kampterrein om hun kind / kleinkind / broer 
of zus weer op te halen. Tussen 09.30 uur en 
11.00 uur kunnen de tassen worden ingepakt. 
Om 11.00 uur zitten we nog een keer met z’n 
allen in het Amfitheater en laten de kinderen 
enthousiaster dan ooit horen hoe ze van hun 
week genoten hebben door het zingen van 
liedjes en het dansen van de kampdans.

Het is niet de bedoeling dat ouders hun kinderen 
al mee naar huis nemen vóór de sluiting. De 
kampweek is voor iedereen pas echt afgelopen 
ná de sluiting. Dit is rond 11.45 uur. De sluiting 
hoort er voor iedereen echt bij! 

Gevonden voorwerpen

Aan het einde van een kampweek blijven er 
behoorlijk veel spullen van deelnemers liggen. 
Dit kan voorkomen worden door op de dag 
van vertrek een bezoekje aan de blokhut te 
brengen. Daar worden gedurende de week 
alle zwervende artikelen verzameld. Ook is 
er vaak een tafel in het dorp waar verloren 
voorwerpen teruggevonden kunnen worden. 
Mochten er thuis bij het uitpakken van de 
bagage dingen missen, dan is een telefoontje 
naar het kampterrein een kleine moeite. Tevens 
is het mogelijk om een mailtje te sturen naar 
gevonden@zoka.nl. We wijzen erop dat we 
alleen waardevolle dingen bewaren, zoals 
turnpakjes, knuffels, schoenen, fototoestellen 
en sieraden. De spullen kunnen op afspraak 
opgehaald worden, we kunnen de spullen 
terugsturen op kosten van de eigenaar of 
meegeven aan een iemand die in de buurt 
woont. Aan het einde van de zomer gaan alle 
niet opgehaalde spullen naar het goede doel. 
Tip: zorg dat alle waardevolle spullen voorzien 
zijn van een naam en een telefoonnummer. 



Van de Voorzitter
Veiligheid
Op Zomerkamp staat de veiligheid van onze 
deelnemers hoog op de agenda. We bedoelen 
hiermee ‘veiligheid’ in de breedste zin van het 
woord. 

EHBO Stafleden 

Elke week zijn er op Zomerkamp 
twee ervaren EHBO stafleden.   
Ze staan dag en nacht klaar om te assisteren bij 
kleine en grote ongelukken en nemen contact op 
met een huisarts of het ziekenhuis wanneer nodig.  
Daarnaast heeft de EHBO alle medicatie van 
de deelnemers in beheer. Ze zorgen er voor dat 
de medicatie niet kwijtraakt, ze helpen uw zoon 
of dochter bij het innemen en herinneren hen 
er aan ze in te nemen mochten ze dit vergeten 
zijn. 

Het enige “dieet“ dat wij aanbieden naast ons 
reguliere menu is een vegetarische variant. Alle 
andere voeding dient u zelf mee te geven. 
Mocht uw kind een speciaal dieet volgen, dan 
kan aangepaste voeding in overleg met de 
Kampleider ook in bewaring worden gegeven 
bij de EHBO. Zij kunnen het gekoeld bewaren 
en in overleg met de tentleiding op het juiste 
moment aan uw kind verstrekken.

Nachtwacht 

Op het kampterrein zijn 24 uur per dag 
begeleiders wakker. Uw kind kan dus altijd bij 
iemand terecht, ook als hij of zij ‘s nachts uit bed 
komt. Midden op het terrein staat het gebouw 
van de administratie, dit gebouw is ‘s nachts 
helder verlicht en hier zijn altijd 2 of 3 begeleiders 
aanwezig die ‘nachtwacht’ dienst hebben. 
Ook loopt (een deel van) hen op gezette tijden 
rondes over het kampterrein om te controleren 
of iedereen overal lekker rustig ligt te slapen. Ze 
zijn dan duidelijk herkenbaar aan hun hesjes en 
hun zaklampen. Er staat een hek rondom het 
gehele kampterrein, gedurende de nacht zijn 
alle toegangshekken tot het terrein afgesloten. 

Voldoende begeleiding

Uw kinderen slapen op zomerkamp in een tent 
met maximaal negen andere deelnemers. Elke 

tent heeft minimaal één tentleiding die de hele 
week verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
gang van zaken van de kinderen uit die tent. 
De kinderen worden ‘s ochtends door de 
tentleiding gewekt, ze eten gezamenlijk 
het ontbijt, de lunch en het avondeten 
en de tentleiding helpt bijvoorbeeld bij 
het opruimen van de tent. Wanneer u 
uw zoon of dochter brengt, kunt u kennis 
maken met de tentleiding en eventuele 
bijzonderheden aan de tentleiding doorgeven.  
Uw kind verblijft op het kampterrein in een ‘dorp’ 
van tenten. Elk ‘dorp’ heeft ook twee recreatie 
stafleden die voor alle kinderen uit dat dorp het 
dagprogramma en de spelletjes organiseren. 
In een week dat er ook gegymd en gedanst 
wordt, wordt dit per dorp nog eens uitgebreid 
met twee of meer gym- en/of dansstafleden die 
de lessen verzorgen.  Onze vrijwilligers hebben 
veelal een achtergrond in het onderwijs of 
de zorg en geven derhalve zeer professioneel 
invulling aan de begeleiding van de kinderen.

Kinderen van het kampterrein af 

Als we een spelprogramma hebben buiten het 
kampterrein en er moet een stukje gelopen 
worden naar de spellocatie, verlaten wij 
het terrein niet voordat elke deelnemer een 
oranje veiligheidshesje draagt. We hebben 
het voordeel dat het kampterrein in de bossen 
van Beekbergen ligt, waardoor het gebied 
autoluw is. We lopen gezamenlijk van en naar 
de externe locaties. Bij het uitzetten van een 
speurtocht wordt rekening gehouden met het 
vermijden van drukke wegen. 

In geval van een calamiteit 

We hopen het natuurlijk nooit mee te maken, maar 
het is goed om te weten dat we op Zomerkamp 
voorbereid zijn op grotere calamiteiten waarbij 
ontruiming van het kampterrein noodzakelijk is.  
Alle stafleden die in een week aanwezig 
zijn, hebben een bekende taak in het, in 
samenwerking met de brandweer vaststelde, 
ontruimingsplan 

Het complete calamiteitenplan is altijd 
voorhanden op het kampterrein en kunt u 
desgewenst opvragen bij de kampleider van 
de week. 

Zakgeld

Buiten de leuke dagactiviteiten om, kan uw kind 
in de Blokhut op het kampterrein leuke gadgets, 
drankjes en natuurlijk het nodige snoepgoed 
kopen. Van ansichtkaart tot zaklamp met 
Gympie (mascotte Zoka) erop en van ijsje 
tot sultana. Ook kunnen hier fotomuntjes 
gekocht worden die niet voor snoep in te ruilen 
zijn. Wij geven voor elke leeftijdsgroep een 
adviesbedrag:

Sjoka  €7,50 
Joka  €15,-
Tika €15,- 
Mika  €30,-
Ouka  €40,-

Zeker voor de Sjoka’s, Joka’s en Tika’s is het 
handig om het geld per dag te verdelen in een 
envelop of zakje, zodat de leiding het makkelijk 
kan uitdelen (die bewaart het geld namelijk in 
de kluis). Op deze manier kan uw kind iedere 
dag wat kopen en raakt het geld niet kwijt. Ons 
advies is ook een portemonnee mee te geven 
aan uw kind om zijn/haar zakgeld in te bewaren.  
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“Het liefst schrob ik hem 
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de douche, en breng 
hem dan weer terug: Hij is 
nergens zo op zijn plek als 

op Zomerkamp”
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Van de VoorzitterUw kind is in Beekbergen, en u 
bent thuis...
Social Media 

Vanaf het moment dat de kampweek is 
begonnen, zijn onze fotografen op het terrein 
actief. Elke dag kunt u op onze website en 
Facebook een selectie van de gemaakte 
foto’s vinden. Ook schrijven we dagelijks een 
kort verslagje van alle activiteiten die die dag 
hebben plaatsgevonden. Bezoek dus elke dag 
even onze site en lees de nieuwste editie van 
het weekverslag. 

www.zoka.nl 
www.facebook.com/knguzomerkampen
www.facebook.com/gympievanzomerkampen

Contact

Mocht je tijdens de weken contact 
willen hebben met De Zomerkampen, 
bel dan met 06-43016555 of 055-5058756
In beide gevallen krijgt u de administratie van 
de kampen aan de lijn. Veel ouders geven 
tegenwoordig hun kinderen een mobiele 
telefoon mee om naar huis te bellen. In 
verband met heimwee en het risico op verlies 
en beschadiging raden wij dit af. Als het nodig 
is, zullen wij zeker contact opnemen met thuis. 
Wilt u toch weten hoe het gaat, dan kunt u 

afspreken met de leiding van uw vereniging of 
de leiding van de tent dat die u zelf een keertje 
belt in de loop van de week. Voor de oudere 
leeftijdsgroepen kan het gebruik van een 
telefoon handig zijn tijdens het programma voor 
bijvoorbeeld contact met de leiding. Het is echter 
nooit noodzakelijk om er een mee te hebben.

Post

De post die bezorgd wordt voor de 
Zomerkampen komt niet direct op het 
kampterrein aan. Het moet eerst nog worden 
gesorteerd op het bondsbureau van de KNGU. 
Hierdoor is er standaard minimaal één dag 
vertraging voordat wij de post kunnen uitdelen. 
Wij raden dan ook aan om vroeg in de week 
post te versturen. Post die te laat aankomt, 
sturen wij niet door. Dit is met zoveel deelnemers 
ondoenlijk.
Het is natuurlijk ook mogelijk om bij aankomst 
bij de administratie alvast een kaartje achter te 
laten. Dit geldt ook voor verjaardagscadeautjes- 
en kaartjes die op de juiste dag uitgedeeld 
moeten worden. Zet op de envelop van 
een verjaardagskaart ook altijd duidelijk dat 
het om een verjaardag gaat en op welke 
datum het feestvarken de kaart moet krijgen.
Een kaartje van het thuisfront is altijd leuk. 
Nou ja, niet altijd… Onze vraag is of nieuwtjes 
over bijvoorbeeld een weggelopen konijn 
kunnen wachten tot de dag van thuiskomst.

Ons post- en bezoekadres is Lage Bergweg 10, 
7361 GT, Beekbergen. Als u weet in welke tent 
of in welk dorp uw zoon of dochter zit, zet dat 
er dan bij, dat scheelt ons een hoop zoekwerk.

Beleid
Om te zorgen dat iedereen een leuke week 
heeft, hebben we een aantal regels. Onder 
andere:

Op Zomerkamp ga je de hele week. 

De week start op zondag met de opening en 
eindigt op zaterdag met de sluiting. Het is niet 
mogelijk om later te komen en/of eerder weg 
te gaan. Wij kiezen niet voor flexibele aankomst- 
en vertrektijden, dit gaat ten koste van het 
programma. Daarbij is het niet leuk voor jezelf 
(en anderen) om de week niet gezamenlijk te 
beginnen en te eindigen.

Mobiele telefoon

Het gebruik hiervan kan op kamp zeer handig 
zijn, zoals bijvoorbeeld in geval van nood of voor 
onderling contact tussen leiding en staf tijdens 
programma. Het is echter niet de bedoeling dat 
alles direct op social media komt te staan. Wij 
wijzen onze vrijwilligers er op rekening te houden 
met ieders privacy en dat anderen misschien 
liever niet getagd of genoemd willen worden. 



afspreken met de leiding van uw vereniging of 
de leiding van de tent dat die u zelf een keertje 
belt in de loop van de week. Voor de oudere 
leeftijdsgroepen kan het gebruik van een 
telefoon handig zijn tijdens het programma voor 
bijvoorbeeld contact met de leiding. Het is echter 
nooit noodzakelijk om er een mee te hebben.

Post

De post die bezorgd wordt voor de 
Zomerkampen komt niet direct op het 
kampterrein aan. Het moet eerst nog worden 
gesorteerd op het bondsbureau van de KNGU. 
Hierdoor is er standaard minimaal één dag 
vertraging voordat wij de post kunnen uitdelen. 
Wij raden dan ook aan om vroeg in de week 
post te versturen. Post die te laat aankomt, 
sturen wij niet door. Dit is met zoveel deelnemers 
ondoenlijk.
Het is natuurlijk ook mogelijk om bij aankomst 
bij de administratie alvast een kaartje achter te 
laten. Dit geldt ook voor verjaardagscadeautjes- 
en kaartjes die op de juiste dag uitgedeeld 
moeten worden. Zet op de envelop van 
een verjaardagskaart ook altijd duidelijk dat 
het om een verjaardag gaat en op welke 
datum het feestvarken de kaart moet krijgen.
Een kaartje van het thuisfront is altijd leuk. 
Nou ja, niet altijd… Onze vraag is of nieuwtjes 
over bijvoorbeeld een weggelopen konijn 
kunnen wachten tot de dag van thuiskomst.

Ons post- en bezoekadres is Lage Bergweg 10, 
7361 GT, Beekbergen. Als u weet in welke tent 
of in welk dorp uw zoon of dochter zit, zet dat 
er dan bij, dat scheelt ons een hoop zoekwerk.

Beleid
Om te zorgen dat iedereen een leuke week 
heeft, hebben we een aantal regels. Onder 
andere:

Op Zomerkamp ga je de hele week. 

De week start op zondag met de opening en 
eindigt op zaterdag met de sluiting. Het is niet 
mogelijk om later te komen en/of eerder weg 
te gaan. Wij kiezen niet voor flexibele aankomst- 
en vertrektijden, dit gaat ten koste van het 
programma. Daarbij is het niet leuk voor jezelf 
(en anderen) om de week niet gezamenlijk te 
beginnen en te eindigen.

Mobiele telefoon

Het gebruik hiervan kan op kamp zeer handig 
zijn, zoals bijvoorbeeld in geval van nood of voor 
onderling contact tussen leiding en staf tijdens 
programma. Het is echter niet de bedoeling dat 
alles direct op social media komt te staan. Wij 
wijzen onze vrijwilligers er op rekening te houden 
met ieders privacy en dat anderen misschien 
liever niet getagd of genoemd willen worden. 

“Na thuiskomst hoor 
ik nog weken lang 

zomerkampliedjes van 
m’n dochter onder de 

douche...”

Daarnaast kunnen kinderen met heimwee 
geprikkeld worden door een telefoon. Daarom 
beperken we het gebruik van mobiele telefoons 
tot het minimum.
Roken 

Alleen met toesteming van de ouders is roken 
tijdens de kampweek toegestaan bij mika en 
ouka. Dit moet voorafgaand aan de week op 
het deelnemersformulier aangegeven worden. 
Roken is alleen toegestaan op de daarvoor 
aangewezen plekken.  

Alcohol

Onder de 18 jaar is het tijdens een kampweek 
niet toegestaan om alcolhol te kopen , danwel 
te nuttigen.



Van de VoorzitterMeeneemlijst
Grote sporttas  Koffer mag ook, maar die neemt veel ruimte in in de tent. 
Matje / luchtbed  De blauwe luchtbedden met “fluwelen” bovenkant gaan erg snel lek,  
   deze raden wij dus af. Deze luchtbedden en ook stretchers nemen erg  
   veel ruimte in waardoor er ruimtegebrek in de tent kan ontstaan.  
   Wij raden daarom zelfopblaasbare matjes, smalle luchtbedden en  
   eiermatjes aan.
Warme slaapzak  Die eventueel in de wasmachine kan
Kussen   Die eventueel in de wasmachine kan
Fleecedeken  Is altijd lekker warm en wordt niet snel klam
Bord, beker, soepkom  Onbreekbaar en voorzien van een naam
Bestek   Allen voorzien van naam
2 of 3 theedoeken Voor de afwas
Toiletspullen  Minimaal 4 handdoeken
Badslippers  Het is fijn om in de douche slippers te dragen
Ondergoed  Houd rekening met bedplassen en waterspelletjes
Sokken   Voldoende sokken bij nat weer
Kleding (warm weer) Korte broeken, hemdjes en t-shirts
Kleding (koud weer) Lange broeken, lekkere warme trui
Zwemkleding en badlaken Eventueel zwembandjes (bij geen zwemdiploma) en oordoppen
Discokleding  Er is de laatste avond meestal disco !!
Twee paar loopschoenen  Open schoenen, slippers en sandalen mogen op het terrein niet   
   gedragen worden. 
Regenlaarzen  Handig bij waterspelletjes en nat weer
Nachtkleding  Lekker warme pyjama en eventueel 1 extra in geval van bedplassen
Zaklamp  Handig in een donkere tent
Regenjas  Zet de naam in de nek.
Adressen  Kaarten en postzegels verkopen we op kamp
Knuffel   Eventueel ook voorzien van naam
Portemonnee  Zakgeld graag per dag verpakt mee geven. Zie ook het lijstje voor de  
   hoeveelheid zakgeld op pagina 5
Danskleding  Als je tijdens zomerkamp ook danst. Voor 4 of 5 lessen danskleding, extra  
   paar sokken of binnen schoenen.
Gymkleding  Als je tijdens zomerkamp ook gymlessen gaat volgen. Voor 4 of 5 lessen  
   gymkleding, schoentjes evt. leertjes.
Freerunkleding  Als je tijdens zomerkamp ook freerunlessen gaat volgen. Voor 4 of 5  
   lessen sportkleding en binnen schoenen.
Medicijnen  Alleen door de huisarts voorgeschreven medicatie meenemen en bij  
   aankomst inleveren bij de EHBO (zie kopje ‘veiligheid’ op pagina 4)



Zomaar een dag op 
Zomerkamp...
7.30 uur: Het wekliedje dat je al kent van vorige 
ochtenden klinkt over het kampterrein. Tijd om 
op te staan dus! Maar na een paar dagen ligt 
je matje nog best lekker…. De leiding maakt de 
tent open: “Goedemorgen! Over een half uur 
ontbijten, in de benen!” Je staat op, je kleedt 
je aan, toilet, wassen, tanden poetsen en 
dan ontbijten. Thee, brood met kaas of jam of 
hagelslag, hmm! Je lust er wel twee.
 
Na het ontbijt zijn er gelukkig twee anderen aan 
de beurt om af te wassen, jij hoeft vanavond 
pas. Samen met de anderen ruim je de tent op: 
alle spullen in je tas, bedden stapelen, schoenen 
bij de ingang. Zo, de dag kan beginnen. Is het al 
10 uur? Nee, nog niet, dus snel ren je nog even 
naar de blokhut om iets lekkers te kopen. 

Om 10 uur zit iedereen aan de tafel in het dorp. 
Natuurlijk zing je eerst de yell en vervolgens begint 
het eerste spel. Sommige kinderen gaan naar 
de danszaal, die zijn op Danskamp. Anderen 
gaan naar de sporthal, die zijn op Gymkamp. 
Vanochtend doen de Zomerkampers Levend 
Stratego op het kampterrein. De staf legt uit hoe 
het spel gespeeld moet worden en de leiding 
zit als post. Al doet jouw groep nog zo z’n best, 
jullie slagen er niet in om de vlag te veroveren 
van de andere partij. Jammer! Voor je het weet, 
is het tijd voor de lunch.
 
Aan de picknicktafel buiten in je eigen dorp 
hoor je hoe het in de sporthal was. Iemand 
heeft voor het eerst een reuzenzwaai aan het 
rek gemaakt. Het was best eng, maar gelukkig 
hielp de leiding haar goed. En in de danszaal 
hebben ze vandaag streetdance gehad. Je 
bent benieuwd hoe het optreden aan het eind 
van de week eruit zal zien. 

’s Middags gaan jullie met het hele dorp de 
speurtocht lopen. Oranje verkeershesje aan 
en de route proberen te vinden die is uitgezet. 
De leiding zit langs de route en bij elke post 
krijg je een opdracht. Gelukkig is er ook een 
limonadestop, daar ben je wel aan toe!
 
Aan het eind van de middag is iedereen terug 
op het kampterrein. Vandaag kun je douchen 
voor het avondeten, maar eigenlijk wil je 
andere leuke dingen doen. De leiding spoort je 
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Van de Voorzitter
aan: “Kom op, lekker even alle stof afspoelen. 
Straks help ik je met je haren borstelen.”
 
Na het douchen nog even naar de speeltuin 
en dan avondeten. Tomatensoep, pasta met 
champignonsaus en een appel. Onder het eten 
luister je naar de Vretotheek. Zouden ze het liedje 
draaien dat jullie hebben aangevraagd voor 
de leiding? Tuurlijk, en ook nog de kampdans, 
die ken je al heel goed, dus gauw gaan jullie 
met z’n allen meedansen. Na het eten is het 
jouw afwasbeurt. Bah, bij het afwassen geeft 
al die saus vies afwaswater, gelukkig kun je nog 
een tweede teiltje water halen, want de Interne 
Dienst heeft de grote waterteil weer gevuld.
 
Als de afwas klaar is, is het ook al bijna tijd 
voor het avondprogramma. Je hebt nog net 
tijd om een foto te bestellen bij de fotograaf. 
Leuk, er zijn weer veel nieuwe foto’s vanavond. 
Al gauw moet je echt naar het mafketelspel 
toe. Alle leiding heeft zich verkleed en je moet 
uitzoeken wat er verkeerd is in hun kleding of 
gedrag. Met je snowboard de heuvel af zonder 
sneeuw, klopt dat? Ze zijn echt maf, die leiding! 
Als iedereen uitgezocht is, drinken jullie samen 
nog thee. Gisteren was dat bij het kampvuur, 
vandaag gewoon in het dorp. Maar er moet 
natuurlijk wel bij gezongen worden, je hebt al 
veel nieuwe liedjes geleerd deze week.
 
Na de thee ‘handen wassen, tanden poetsen, 
plassen’ en dan naar bed. Niet slapen natuurlijk, 
eerst nog even kletsen en keten in de tent. De 
leiding komt een paar keer waarschuwen: 
‘Jullie moeten nu echt gaan slapen, hoor!’ 
Langzaam valt de één na de ander in slaap. 
Het wordt stil in de tent. Nou, dan ga jij ook 
maar slapen, morgen wordt weer een drukke 
dag. Ben benieuwd wat we gaan doen! Naar 
het zwembad?

Meld uw zoon of dochter nu aan 
voor een week Zomerkamp

Enthousiast geworden? 

Informeer dan bij de vereniging hoe de inschrijfprocedure 
verloopt. Of als uw zoon of dochter geen lid is van een gym- of 
dansvereniging, bezoek dan onze site. Hier vindt u alle informatie 
die u nodig heeft om uw zoon of dochter zelf in te schrijven voor 
een week kamp. 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan gerust 
een mailtje naar inschrijven@zoka.nl. 

www.zoka.nl
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Van de Voorzitter

www.zoka.nl
Kampterrein en tevens postadres:

KNGU Zomerkampen
Lage Bergweg 10

7361 GT, Beekbergen
Telefoonnummer / E-mail: 

055-5058756 (tijdens de zomer) of 06-43016555
info@zoka.nl


