
K&V HEMELVAARTKAMP ‘17 
Ahoy maatjes! Ook nu zijn de voorbereidingen in volle gang voor het supertoffe 
Hemelvaartkamp van Kracht en Vlugheid! Vorig jaar zijn jullie als superhelden weer 
naar huis gegaan, dit jaar gaan we op zoek naar echte piraten! 

 “Piratenkamp 2017” 
Er is een piratenschip gestrand vlakbij Beverwijk. De piratenkoning die met dit 
schip onderweg was, had een grote schat aan boord. Hij is de laatste van zijn 
clan en moet op zoek naar een nieuwe piratenclan, die de schat in zijn bezit 
mag hebben. Hier start het verhaal op donderdag, waarna jullie, piraten in spé, 
via een speurtocht de weg naar “’t Mezennest” moeten gaan vinden. Hier 
zullen we samen eten en overnachten. We zitten hier in het bos en ook het 
strand is dichtbij, ideaal voor alle spellen die we voor jullie in petto hebben! 
Tijdens die verschillende spellen kun je met je clan piratenmunten verdienen. 
Maar let op! Je kunt deze ook weer kwijtraken! Op vrijdag staat er een 
verrassing voor jullie op het programma, naast alle spellen. De zaterdagavond 
staat natuurlijk in het teken van de bonte avond, uiteraard geheel in piratenstijl! Hier zullen we ook 
bekendmaken welke clan het verdiend heeft om de piratenschat in bewaring te krijgen. Zondag gaan we 
zwemmen. Dat heb je wel verdiend na zo’n spannend kamp!  

Kun jij ook niet wachten?!  Een aantal van jullie is al lid van onze Facebookpagina. Niet alleen leuk 
voorafgaand aan kamp, maar ook tijdens kamp kunnen de thuisblijvers jullie belevenissen volgen: Zoek ons 
op https://www.facebook.com/groups/Hemelvaartkamp2017/ . Volg ons daar, hier komt nog veel meer 
informatie! 

Wat kun je verwachten: 

✓ (tè) gekke leiding; 
✓ alom spelletjes en programma’s;  
✓ feestavond met spel en muziek; 
✓ ravotten in een zwembad; 
✓ veel plezier en lol; 
✓ lekker eten dankzij de getalenteerde kookstaf; 
✓ een Hemelvaartweekend om niet te vergeten; 

 
Voor wie: 
Voor jou, je vriendjes en/of vriendinnetjes vanaf 6 t/m ca. 17 jaar.  
 
Wanneer: 
Hemelvaartweekend 2017 vanaf donderdag 25 mei t/m zondag 28 mei 2017. 
 
Kampgeld: 
Het inschrijfgeld voor het kamp bedraagt 85 euro per persoon.  
Meer informatie kunnen je ouders vinden op het 
inschrijfformulier achter deze brief.  
 
Inschrijven: 
Heb je er al zin in? Geef je dan snel op via het inschrijfformulier 
achter deze brief. Doe dit vóór 1 mei 2017! 
En vergeet niet om je vriendjes en vriendinnetjes ook te vragen om mee te 
gaan! (Je hoeft geen lid te zijn van K&V om mee te kunnen!) 

https://www.facebook.com/groups/Hemelvaartkamp2017/

