Zomerkampen
Onderzoekt!
Een week lang dansen of turnen
onder professionele begeleiding.
Een dagje zwembad, de zeephelling en
spelletjes op het kampterrein.
Gezelligheid in de tent met je turn -en dansvriendinnen.
Ga dit jaar mee met het Zomerkamp 2017!
Zoka in topvorm, dat wil je beleven!

Ook dit jaar gaat GV TOOS Linschoten weer mee op het zomerkamp van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. In de
week van 13 t/m 19 augustus 2017 kunnen alle gym en dans jongens en meiden van GV TOOS Linschoten weer een leuke,
sportieve en vooral supergezellige tijd beleven.
Turnkamp
Ga je op turnkamp, dan ga je elke dag 2,5 uur de turnhal in. Onder professionele begeleiding leer
je op je eigen niveau nieuwe dingen bij. Er is niet alleen turnen, maar ook acrogymnastiek,
klimdoeken en trampoline springen.
Danskamp
Bij het danskamp dans je in allerlei stijlen zoals, hiphop, streetdans en modern. Elke dag train je
2,5 uur in een danszaal met dansvloer en spiegel, natuurlijk onder professionele begeleiding. Je
leert nieuwe technieken en stijlen en oefent voor een optreden aan het eind van de week.
Recreatiekamp
Liever niet de gym of danszaal in? Je kan ook mee op recreatiekamp. Dan speel je bijvoorbeeld
een extra spel op het terrein, ben je lekker creatief bezig of neem je een kijkje in het bos bij de
waterval.
Tijdens de week slaap je in een tentenkamp met je eigenleeftijdgenootjes. Gym, dans en
recreatiekamp zijn de rest van de dag gewoon bij elkaar. Want dan doen we natuurlijk nog meer:
veel spelletjes op het kampterrein en in het bos, zwemmen, een speurtocht lopen en de laatste
avond is er een gezellig feestje. Voor de midden- en oudere kampers is er een ander programma.
Wat dacht je van een dagje shoppen en gek doen in het centrum van Deventer, lekker chillen in
het zwembad en natuurlijk naar discotheek de Pampus om daar met alle midden- en
ouderenkampers een avondje te feesten!!

Het kampterrein
In deze week slaap je in grote tenten van ongeveer 10 personen per
tent. Deze tenten staan op het kampterrein in de bossen van
Beekbergen. De tenten samen vormen een dorp waarin je met je
eigen leeftijdsgenoten en je eigen leiding zit. Op het kampterrein is
van alles aanwezig: een modern toilet/douchegebouw, het
amfitheater waar gezamenlijke activiteiten plaatsvinden en een
administratie met een goed ingerichte EHBO-ruimte. Midden op het
terrein staat de blokhut waar je limonade, snoep en ijs kunt kopen,
maar ook leuke souvenirs zoals T-shirts, truien, Gympie souvenirs en
nog veel meer.

Kosten

De kosten voor een week Zomerkamp zijn in onderstaande tabel af te lezen. Let goed op de prijs verschillen voor het
zomerkamp en het dans of gymkamp. Daarnaast is er een verschil in prijs voor KNGU-leden (iedereen die lid is van TOOS
is KNGU lid) en niet leden van de KNGU.
Sjoka is tweede helft van de week: woensdag tot zaterdag.

Leeftijdsgroep

Leeftijd

KNGU leden

niet
KNGU leden

Sjoka (halve week)

6-8 jaar

€ 85

€ 93,50

Joka / Tika - Zomerkamp

8-10 jaar en 10-12 jaar

€ 160

€ 176

Joka / Tika - Gym-, Dans-, Freerunkamp

8-10 jaar en 10-12 jaar

€ 185

€ 203,50

Mika / Ouka - Zomerkamp

12-15 jaar en 15-18 jaar

€ 170

€ 187

Mika / Ouka - Gym-, Dans-, Freerunkamp 12-15 jaar en 15-18 jaar

€ 195

€ 214,50

Inschrijven
Via dit formulier kun je je alvast bij ons opgeven voor het zomerkamp. Het officiële inschrijfformulier en meer informatie over
het kamp en de week volgen daarna zo snel mogelijk.
Bij het opgeven voor het zomerkamp vragen wij u een aanbetaling te doen, deze bedraagt: € 20,00.
De inschrijving kan je inleveren in een enveloppe bij Marjolein Poortvliet, Klaproosweide 24 (Woerden)
of bij Sandra van Ringelesteijn, Korte Linschoten WZ 17 (Linschoten) Let op! Inschrijven kan tot 1 februari 2017
Vragen over het zomerkamp? Dan kun je terecht bij: Marjolein Poortvliet, e-mail: info@gvtoos.nl.

Kom jij het kampterrein onderzoeken deze zomer? Zorg dat je erbij bent!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ga mee op zomerkamp 2017!
Naam: ………………………………………………………
Leeftijd: ………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………..
E-mailadres: ………………………………………………..
Leeftijdscategorie:…………………………………………
Turnkamp / danskamp / recreatiekamp
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
Ik betaal de aanbetaling van €20,00 per deelnemer
Handtekening ouder:

