
Wanneer?

Hemelvaart: 
donderdag 10 

mei t/m zondag 
13 mei 2018. 

De kosten?

Je betaalt 90 
euro per 
persoon. 

Voor wie?

Voor iedereen 
tussen de 7 en 17 

jaar. Dus neem 
gezellig je vriendje 

of vriendinnetje 
mee! 

HEMELVAARTKAMP ‘18 
  

Het is zover! Het heeft jaren geduurd maar nu heeft het 

Internationaal Olympisch Comité (IOC) de knoop doorgehakt. De 

volgende Olympische Spelen zullen dit jaar tijdens 

Hemelvaartkamp gehouden worden in het plaatsjeBergen (NH). 

En jij als topsporter moet hier natuurlijk bij zijn! 

Voor de organisatie biedt Bergen (NH) alles wat er nodig is voor 

vier dagen Spelen. Met het strand om de hoek en een terrein 

middenin het bos kunnen diverse sporten perfect beoefend 

worden. We beloven een bijzonder vierdaags spektakelwaarbij je 

je geen moment zult vervelen! 

Het Olympisch Dorp is opgezet bij Scouting de Heerlijkheid. Hier 

zal je als sporter drie nachten verblijven en hier zijn de 

prijsuitreikingen en huldigingen van alle winnaars! 

Ben je enthousiast geworden en ga je mee? 
Vul dan het inschrijfformulier achter deze brief in! 

Opgeven doe je vóór maandag 23 april 2018. 
 

Kamp Leiding 
 
Wie zijn wij?Voor velen zijn de vaste gezichten van het kamp geen onbekenden meer, maar voor wie dit jaar voor het eerst met ons mee wil, stellen we ons graag even 
voor! Wij zijn een hechte groep leiding, die al jaren meegaat op het Hemelvaartkamp van K&V. Dit kamp wordt al 40 jaar, elk jaar, georganiseerd voor de jeugdleden van 
K&V. Deze gaan veelal mee vanaf 7 jaar en blijven na hun 17e betrokken bij het kamp als leiding. Enkele van de leiding geven ook al jaren les bij K&V of zetten zich op een 
andere wijze in bij K&V.  
 
Je kunt ons vinden op Facebook: https://www.facebook.com/groups/Hemelvaartkamp2018 . Hier zie je foto’s en verhalen van eerdere jaren kamp, zodat je een indruk 
kunt krijgen van een kamp bij K&V! Als er nog vragen zijn over het kamp, de leiding, samenstelling van team en deelnemers dan kun je die hier gerust stellen, of even 
mailen naar kamp@krachtenvlugheid.nl.  
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