HEMELVAARTKAMP 2019
“Er was eens, in een bos hier niet heel ver vandaan, een prachtig landgoed met twee huisjes.
Gelegen tussen mooie kastelen en landhuizen, was dit de uitgelezen locatie voor een
fantastisch Hemelvaartkamp!”
We mogen weer! En we gaan er dit jaar één groot sprookje van maken! Want wat is er nou
leuker, dan je drie dagen helemaal onder te dompelen in een fantasiewereld? We begeven
ons op het magische kampterrein van Scouting Raboes, middenin de bossen van Laren. Daar
gaan we ons drie dagen lang begeven tussen prinsen en prinsessen, tovenaars en feeën en
allerlei ander magisch gespuis.
Over het programma gaan we nog niet al te veel verklappen, maar mocht je nieuwsgierig zijn
naar hoe een Hemelvaartkamp eruit ziet bij ons? Dan kun je een kijkje nemen op onze
besloten Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/Hemelvaartkamp2019. Hier
vind je foto’s en verslagen van de afgelopen jaren!

Voor wie?
Voor iedereen
van 7 t/m 16 jaar!

Wat zijn de
kosten?
Wanneer?

Je betaalt 75 euro
per persoon.

Het kamp is van
donderdag 30
mei t/m zaterdag
1 juni.

Er zijn veel kinderen die elk jaar weer met ons mee gaan en er ontstaat een mooie mix van
leden en niet-leden! Ga je dit jaar voor het eerst met ons mee? Dan stellen we ons graag
even aan je voor. De leiding van dit kamp bestaat uit een groep mensen die elk jaar weer
een feest maken van het Hemelvaartweekend. We zijn een hechte groep, die elk jaar weer
hun creativiteit de vrije loop laten en de gekste activiteiten bedenken. Het Hemelvaartkamp
bestaat al ruim 40 jaar. Velen van deze groep leiding is als kind zelf mee geweest op kamp,
anderen zijn later aangesloten, maar gaan inmiddels ook al vele jaren mee.
Mocht je vragen hebben over het kamp, de leiding, of andere zaken, dan kun je die stellen
op de Facebookpagina of even een mail sturen naar kamp@krachtenvlugheid.nl.
Inschrijven doe je vóór 6 mei 2019. Hoe? Dat gaat volledig digitaal! Je ouders kunnen op de
achterkant lezen hoe ze je kunnen inschrijven.

