
 

 
Ben je een ontdekker, onderzoeker, puzzel oplosser? Ga dan met ons mee! Op 20, 21 en 22 april is 

het weer zover: het kamp van de Kidz Club (groep 5 & 6) en Rock Solid. En ook dit jaar weer onder 

toezicht van de meest leuke leiding! 

Het is de bedoeling dat je op vrijdag 20 april om 17:45 uur met je fiets op de parkeerplaats achter de 

Ontmoetingskerk bent, zodat we om 18:00 uur kunnen vertrekken. Let er op dat je banden zijn 

opgepompt en je lichten het doen. Je spullen mag je zoals altijd achterlaten, deze worden met een 

bus naar De Bovenberg in Markelo gebracht. Zorg ervoor dat je naam op al je tassen/koffers/ 

handtasjes/kussens/slaapzakken/knapzakken staat, zodat je niets kwijtraakt. 

Het zou handig kunnen zijn als je de volgende dingen meeneemt:  

● Schone kleren  ● Kussen 

● Ondergoed ● Spelletjes (voor de vrije momenten) 

● Schoenen ● Toiletartikelen 

● Knuffel ● Snoep 

● Slaapzak ● Goed humeur (wordt gecontroleerd voor vertrek) 

 

Je mobiele telefoon mag je thuis laten, daar zal je het toch te druk voor hebben! Energie hebben we 

allemaal voor 10, dus ook energy drankjes en gazeuse hoef je niet mee te nemen.  

Het opgaveformulier vind je vanaf vrijdag 23 februari op de pagina’s van Kidz Club en Rock Solid op 

www.ontmoetingskerkrijssen.nl. Je kunt je tot uiterlijk 29 maart opgeven, maar gezien de beperkte 

ruimte is het beter om niet te lang te wachten. Vol is helaas Vol.  

De kosten voor het weekend bedragen € 27,50 voor elk eerste kind. Elk tweede/derde/vierde/vijfde/ 

zesde enz. kind uit hetzelfde gezin betaalt € 22,50. Het geld mogen je ouders overmaken naar  

NL 81 ABNA 0594 0262 29 t.n.v. Kerkenraad Gereformeerde Kerk. Vermeld hierbij de naam van je 

zoon/dochter en dat het om Kamp 2018 gaat, zodat wij weten voor wie er betaald is. We verwachten 

veel opgaven en kunnen niet garanderen dat al onze toppers mee kunnen. Wacht daarom nog even 

met het overmaken van het geld tot je de bevestiging (per mail) hebt dat je mee kunt!  

● wil je zaterdag 21 april sporten, dan kunnen je ouders je vanaf 8.00 uur ophalen. Ontbijt is voor 

eigen rekening.  

● tijdens het kampweekend worden er foto’s gemaakt, het kan zijn dat wij deze gebruiken voor 

ons kerkenwerk en/of zichtbaar zullen zijn op social media. 

We hopen zondag rond 14:30 uur weer bij de kerk aan te komen. 

In geval van nood kun je het volgende nummer bellen: + 31 6 25 15 45 16 (Annemiek Brinkman).  

Het belooft weer een fantastisch weekend te worden! Zorg dat je erbij bent! 


