Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur,
dus het wordt hoog tijd om de
zomervakantie te gaan plannen. In een
onvergetelijke zomervakantie kan een
week Zomerkamp (ZOKA) niet ontbreken!
De Zomerkampen zijn een onderdeel van de
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
(KNGU). Elke zomer organiseert de landelijke commissie zeven weken zomerkampen, vanaf begin juli tot eind
augustus. Kinderen schrijven zich elke keer voor 1 week in en gaan dan naar huis, net als de begeleiders. Een
nieuwe groep beleeft de week daarop een nieuwe week zomerkamp. Sparta gaat in de eerste week van de
zomervakantie naar de Zomerkampen, van zondag 15 juli tot zaterdag 21 juli (Sjoka’s van woensdag 18
t/m zaterdag 21 juli).
ZOKA is de leukste week van de zomer voor alle kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar. Voor elke
leeftijdsgroep is er een eigen programma. Van buiten spelen in de speeltuin, speurtocht lopen en kampvuur, tot
zwemmen, levend kwartet en (kamp)liedjes zingen. Voor de ouderen is er natuurlijk ook een avond /
nachtprogramma, zij gaan een dagje naar de stad en gaan een avond de disco in. Op het kampterrein staan 7
gezellige tentendorpen waar de kinderen per leeftijdsgroep voor die week hun intrek nemen. In elke tent
slapen max. 10 kinderen en elke tent heeft zijn eigen tentleiding (m.u.v. de Ouka’s). Wanneer je meegaat op
ZOKA, kan je kiezen uit het ‘Zomerkamp’ en het ‘Gymkamp’. Op het Gymkamp gaan de kinderen naast het
gewone recreatie programma ook nog elke dag gymmen of dansen (i.p.v. 1x in de week).
Leeftijdsgroep
Sjoka
Joka
Tika
Mika
Ouka

Leeftijd
6-8 jaar
8-10 jaar
10-12 jaar
13-15 jaar
16-18 jaar

Zomerkamp
€ 85 (€102)
€ 160 (€192)
€ 160 (€192)
€ 175 (€204)
€ 175 (€204)

Gymkamp
€ 185 (€222)
€ 185 (€222)
€ 195 (€234)
€ 195 (€234)

Wil jij graag samen met een vriendje,
vriendinnetje, buurmeisjes of –jongen, of
neefje of nichtje op kamp? Dat kan! Ook
kinderen die niet op een gymnastiek-vereniging
zitten mogen mee op kamp.

Wil je meer informatie over ZOKA? Ga dan naar
www.zoka.nl voor alle details en neem een
kijkje in het fotoboek om een indruk te krijgen van de afgelopen jaren of neem contact op met Elise Swart
(elise_swart@hotmail.com of 06-30498886). Bovenstaand een overzicht van de kosten. Als je geen lid bent van
een gymnastiekvereniging, dan betaal je het bedrag dat tussen haakje staat.
Wil jij mee op Zomerkamp? Meld je dan aan via onderstaand formulier of mail onderstaande gegevens
naar elise_swart@hotmail.com, zodat er een plek voor je gereserveerd kan worden. Vanaf 1 januari
kunnen plaatsen worden gereserveerd, dus wees er snel bij, want VOL = VOL. Advies is om voor 1
januari aan te melden, zodat er op 1 januari gelijk een plekje voor je gereserveerd kan worden.

Ik wil graag mee op Zomerkamp:

Sjoka / Joka / Tika / Mika / Ouka*

Naam deelnemer:

Zomerkamp / Gymkamp*

Geboortedatum:

* Omcirkel optie die van toepassing is.

Telefoonnummer:
Email ouder(s):
Op les bij:

Handtekening ouder:

Bij het inleveren van het strookje bij de leiding graag een aanbetaling van €25 overmaken naar NL 82 INGB
0000 2272 70 t.n.v. Gymnastiekvereniging Sparta, o.v.v. Zomerkampen en de voor- en achternaam van de
deelnemer(s). Reserveringen worden pas gemaakt na ontvangst van de aanbetaling.

