
Kamp! Kamp! Kamp! 

Jij komt toch ook!

Wat: Jeugdkamp van de Maranatha kerk ‘t Harde
Voor wie:  kinderen van groep 5 tot en met 8
Waar:  De Berghoeve in Epe
Wanneer:  vrijdag 1 juni t/m zondag 3 juni 2018



Heb jij zin in een leuk weekend, waarin we veel 
spannende en leuke dingen gaan beleven? Ga dan 
samen met je vriendjes en vriendinnetjes met ons 
mee op kamp met het thema “Sprookjes”.

Zoals elk jaar organiseert de PG ’t Harde een kamp 
voor alle kinderen van de groepen 5 t/m 8. Het 
wordt een spetterend en sprookjesachtig kamp-
weekend. Dit jaar wordt het kampweekend ge-
houden van 1 juni t/m 3 juni 2018. Het thema van 
dit jaar luidt: “Sprookjes”. Dit thema is natuurlijk 
niet alleen voor meisjes leuk, maar ook zeker voor 
stoere jongens! Houd dit weekend dus vrij en 
geef je op!

Wij verwachten jullie op vrijdag 1 juni op 19.15 
uur bij de Berghoeve in Epe. 
Jullie ouders kunnen jullie op Zondag 3 juni om 
14.00 uur weer ophalen. 

Wacht niet langer, want vol=vol. Schrijf je nu in 
voor de sluitingsdatum van 21 mei en laat je ouders 
genieten van een lekker rustig weekend. De kosten 

bedragen voor het hele weekend inclusief eten, 
drinken en accommodatie zijn als volgt:
Prijs leden:  1e kind = € 32,50 2e kind = € 30,00 
Prijs niet leden: 1e kind = € 35,00 2e kind = € 32,50

Tot ziens op het kamp waar sprookjes, inclusief 
de spannende delen van het verhaal, werkelijk-
heid worden!
Groetjes, de allerleukste kampleiding. 

Wat:  Kampweekend “Sprookjes”
Waar:  Berghoeve in Epe, Veenweg 9,
 8162 RJ Epe (0578-612978 / 
 www.kampeerboerderijepe.nl)
Wanneer:  Vrij.1 juni t/m zon. 3 juni 2018
Inschrijven voor:  21 mei 2018
Inleveren bij: Bennie Smeijers, Hertogkarelweg 8
Organisatie: Kampleiding van PG ‘t Harde
Kosten: Zie introductietekst 
Vragen: Nadesja Fijn, nadesja@live.nl , 
 0621896134 / Alex Beldman, 
 alex.beldman@gmail.com , 
 0642030377

Deelnameformulier KAMPWEEKEND 1 t/m 3 juni 2018

Naam: ________________________________________________________________________________

Leeftijd:  _____________________________ Jongen/meisje ____________________________________

Adres: ________________________________________________________________________________

Telefoon (thuis): _______________________ Mobiel (ouder):  ___________________________________

Mailadres: _____________________________________________________________________________

Naam school: __________________________________________________________________________

Groep: ________________________________________________________________________________

Ben je lid van de kerk/club:  _______________________________________________________________

Bijzonderheden: ________________________________________________________________________

Allergieën: _____________________________________________________________________________

Medicatie: _____________________________________________________________________________

Lever het ingevulde deelnameformulier en het geld in voor 21 mei 2018 bij Bennie Smeijers, Hertogkarelweg 8
Dan krijg je ook een brief mee met alle benodigde informatie. 

EEN SPROOKJESACHTIG WEEKEND


