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                                                                                                                       We gaan dit jaar alweer voor de                                                                                                                     

          21e keer met de Balletschool op 

          ZomerDANSkamp in Beekbergen en 

          uiteraard ga ik weer mee. Ben jij 

          ook (weer) van de partij? 

 

          Wat is het ZomerDANSkamp: 

          Zomerdanskamp is een week  

          genieten met leeftijdsgenoten. 

          Midden in de bossen heb je een 

          week (of 3 dagen) lang  plezier. Je 

          doet bosspelen, speurtochten, 

          zwemmen, verstoppertje, zingen bij 

          het kampvuur en nog veel meer. En 

          voor de oudsten ook nog survival, 

          nachtprogramma, bezoek aan de 

          stad en uit je dak gaan in de disco. 

          En als klap op de vuurpijl ga je ook 

          nog iedere dag 2 uur dansen. Hierbij 

          krijg je steeds andere dansvormen 

          aangeboden door de dansstafleden.  

          De sjoka’s (6 t/m 8 jaar) krijgen 

          alleen een recreatief programma 

          aangeboden en gaan dus niet iedere 

          dag dansen. Deze Zomerkampen, van 

          de Summermoves (voorheen)   

 Ga jij ook weer mee?      KNGU), worden alweer voor de 62e

 Er zijn nog voldoende plekken.      keer georganiseerd door een  

 Dus wil je nog mee, geef je op. Heb je nog  enthousiaste groep van 

 vragen, stel ze.        600 vrijwilligers, waar ik ook al zo'n 

          40 jaar deel van uit maak. Door de 

          nieuwe weg die de KNGU is  

          ingeslagen heten de zomerkampen 

          voortaan niet meer KNGU  

          Zomerkampen maar........... 

 

 

 

 

 

 



 

Je slaapt met maximaal 10  leeftijdsgenoten in een grote tent en eet met elkaar aan je tafel. 10 van deze 

tenten vormen een “dorp”, waarvan er in totaal 7 zijn. Iedere tent heeft zijn eigen tentleiding en daarnaast heb 

je per dorp nog twee stafleden, die er met de leiding voor zorgen dat je een te gekke week zult hebben. 

Op het terrein is een blokhut aanwezig waar tijdens de weken allerlei lekkernijen te verkrijgen zijn. Het eten 

wordt verzorgd door een professioneel cateringbedrijf dat ook op het zomerkampterrein aanwezig is. Verder is 

er een volledig ingerichte EHBO post op het terrein. 

Ook je broer, zus, vriendin, buurmeisje enzovoorts zijn van harte welkom om via ons mee te gaan. In dat 

geval is het ook mogelijk om op het Zomerkamp of Gymkamp te gaan, als je 

broer/zus/neef/nicht/vriend/vriendin niet zo'n zin heeft in dansen, dan ga je in plaats van 2 uur per dag 

dansen een ander recreatief programma doen of lekker turnen in de gymzaal. 

 

LEIDING 

Uiteraard is er altijd veel leiding nodig. We beschikken voor dit jaar al over voldoende leiding. Dus dat is mooi.  

 

Wanneer: 

We gaan in week 3 van de zomerkampen en dat is de eerste week van onze zomervakantie van ZUID 

Voor 8 t/m 18 jaar van   zondag 24 juli 2022 t/m zaterdag 30 juli 2022 

Voor 6 t/m 8 jaar van    woensdag 27 juli 2022 t/m zaterdag 30 juli 2022 

 

Voor wie:     Kosten  

Superjongerenkamp 6 t/m 8 jaar  € 140,00 

Jongeren kamp 8 t/m 10 jaar   € 280,00    

Tienerkamp 10 t/m 12 jaar   € 295,00  

Middenkamp 13 t/m 15 jaar   € 295,00  

Ouderenkamp 15 t/m 18 jaar   € 295,00 

  

Wil je mee, meld je dan aan bij de balletschool. Hoe werkt het inschrijven: 

Als je meegaat, lever dan het bijgevoegde reserveringsformulier in aan de balie of bij je dansdocent of stuur 

het via de mail. Enige tijd na het inschrijven ontvang je van mij een bevestigingsbrief met je inlogcode om zelf 

je deelnemersformulier met je gegevens in te vullen. Deze kan je eind mei verwachten. Na het invullen wordt je 

automatisch doorverwezen naar  IDEAL en betaal je rechtstreeks aan De Stichting Summermoves 

Zomerkampen. De annuleringskosten bedragen minimaal €20,- per deelnemer, €10,- voor sjoka’s. Wanneer er 

geannuleerd wordt tussen acht en vier weken voor aanvang van de kampweek, wordt er 50% van het 

deelnemersgeld in rekening gebracht. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de kampweek is het 

volledige deelnemersgeld verschuldigd. 

Als je onverwachts en onverhoopt moet annuleren doe dit dan gewoon via de balletschool bij mij en niet via de 

organisatie zelf, want dan gaan er zaken door elkaar lopen. Dat geldt ook voor alle andere zaken/vragen die je 

hebt. Laat dat gewoon via mij als contactpersoon lopen. 

 

VRAGEN BIJ NIEUWE POTENTIELE DEELNEMERS 

Als je zoon/dochter graag mee op Zomer(dans)kamp wil, maar die is nog niet eerder is mee geweest dan begrijp 

ik dat je wellicht heel wat vragen hebt en nog wat meer informatie wilt voor je definitief wilt besluiten dat 

hij/zij mee mag. Uiteraard ben je van harte welkom om deze aan mij te stellen. Door mijn jarenlange ervaring 

kan ik je overal antwoord op geven betreffende de gang van zaken tijdens de week zelf. Dit kunnen vragen op 

allerlei gebied zijn, dus kom gerust. Kom langs, mail of bel.  

Ook is er veel op de website te vinden: www.zoka.nl 

 

Met vriendelijke groet,   

  Yvonne Kerstens 
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RESERVERINGSFORMULIER ZOMERDANSKAMP 

 

NAAM: ................................................................................ 

 

SCHRIJFT ZICH IN VOOR HET ZOMERDANSKAMP IN DE VOLGENDE LEEFTIJDSGROEP 

 

 

 

O  Superjongerenkamp  6 t/m 8 jaar ( 3 overnachtingen)  

O  Jongeren kamp  8 t/m 10 jaar ( 6 overnachtingen) 

O  Tienerkamp   10 t/m 12 jaar ( 6   ,,       )   

O  Middenkamp   13 t/m 15 jaar ( 6   ,,       )  

O  Ouderenkamp   15 t/m 18 jaar ( 6   ,,       ) 

 

 

 

 

 

 

Handtekening ouder/verzorger 

 

 

 

............................................................. 

 

 


