
 

 

 

 

 

 

 

De voorbereidingen voor het kamp zijn alweer in volle gang. Na een aangepast programma 

vorige editie is het dan eindelijk weer tijd voor een volledig kamp!!  

En wel op 10-11-12 september 2021. Dan gaat kamp Expeditie Robinson van start!  

Ga jij met ons mee op expeditie? 

We doen er alles aan om er weer een onvergetelijk weekend van te maken. Maar dat kan 

natuurlijk niet zonder JOU! Schrijf je dus snel in!  

Waar vindt het kamp plaats: De Roerdomp in Westelbeers 

Wanneer is het kamp:   10-11-12 September 2021 

Wat gaat dat kosten:   €30.00 per inschrijving 

Je kunt je inschrijven voor het kamp door de hieronder gevraagde gegevens te mailen naar: 

zwemkampozc57@outlook.com .  Wanneer het benodigde aantal aanmeldingen behaald is zul je 

via ditzelfde adres de bankgegevens ontvangen om het inschrijfgeld naar over te maken. 

Je kunt je inschrijven tot:     15 Augustus 2021 

Wij zullen ons uiterste best doen om er dit jaar weer een gezellig maar vooral ook veilig kamp 

van te maken. Om deze reden zullen we ons houden aan alle dan geldende maatregelen, en zal 

ieder lid van de leiding voor aanvang van het kamp een zelftest doen, en zich na de eventuele 

klachten direct laten testen bij een GGD locatie en buiten het kamp de uitslag afwachten. 

 

Ook dit jaar zullen er weer veel foto’s gemaakt worden. Wilt u deze foto’s ook ontvangen om ze 

te bekijken? Vul dan uw e-mailadres in op het antwoordstrookje. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via Facebook of het bovengenoemde 

mail adres. 

   Wij hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 10 september!       

             Groetjes de kampleiding. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aanmeldgegevens: 
- Volledige naam   -M/V     - Geboortedatum   

- Leeftijd    - mobiel.nr. Ouder(s)  -Welke huisarts  

- E-mailadres voor foto’s  - Eventuele bijzonderheden 

- Ik wil graag in de tent bij: (max 3 namen) 

(Bij minder dan 20 aangemelde kinderen kan het kamp helaas niet doorgaan) 
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