
Ik wil mij opgeven voor:
L a n d k a m p / Z A K a m p / Z e i l k a m p * 

Voornaam: ..................................Achternaam: ...........................................

Jongen/Meisje*     Geboortedatum: .....................................

Postcode: .....................................Woonplaats: .............................................

Tel.nr. thuis: ............................... Mobiel nr. ouders: ..................................

E-mailadres deelnemer: ................................ 

E-mailadres ouders: ...........................................................

Parochie: .......................................................... 

Zorgverzekering: ............................................ 

Polisnr: ............................................................. 

Medicijnen/Allergieën/Dieet: .......................

 Zwemdiploma: Ja/Nee.       Komt met eigen vervoer: Ja/Nee.
*Doorstrepen wat niet van toepassing is

Belangrijk!
Twee weken na aanmelding ontvangen de deelnemers een bevestiging. In deze bevestiging vindt u onze 

gegevens om de deelnemersbijdrage te voldoen. Ongeveer twee weken voor het kamp wordt de kampbrief 

verstuurd met verdere informatie. 

In het geval dat de hoogte van de kampprijs een belemmering is voor deelname aan één van onze zomer-

kampen, neem dan contact op met onze penningmeester Suzanne de Haart (info@okjeugdkampen.nl).

Wij zien met plezier iedereen aan de kampen deelnemen en komen graag samen tot een geschikte oplossing. 

De O.R.K.A. kan in dit geval hulp bieden. 

AANMELDADRES
LANDKAMP
Klara Vercammen
Croeselaan 124 
3521CE Utrecht 

06 46478858

AANMELDADRES
ZAKAMP
Benjamin Hallie
Zeemanstraat 31
2912 BK
Nieuwkerk a/d ijsel   
06-81050503

AANMELDADRES
ZEILKAMP
Roel Wijker
Buikslotermeer-
plein 417 
1025WR Amsterdam
06-24896992

Zeilkamp   6 juli t/m 10 juli

ZAKamp   23 juli t/m 30 juli

Landkamp 30 juli t/m 6 augustus

OK JEUGDKAMPEN 
2016
Nunspeet

Geef je snel op!

www.okjeugdkampen.nl



Het thema dit jaar is Oertijd!!
Dit betekent niet dat wij het wiel opnieuw 
uit moeten vinden, want we zullen het ze-
ker oergezellig hebben. Er zijn dit jaar weer 
drie kampen: een Zeilkamp in Friesland en 
het ZAKamp en Landkamp in Nunspeet. 

Op Landkamp gaan de jongste de bossen 
in en zetten wij op stone-achtige wijze een 
gezellig kamp neer. Op ZAKamp moet 
het vuur zelf worden aangestoken met een 
stuk hout en veel wrijving. En tijdens het 
Zeilkamp zul je met prehistorische navi-
gatie over de Friese meren varen. 

De kinderen en tieners op Landkamp slap-
en apart van elkaar. De meiden slapen ge-
zellig bij de meiden en de jongens in hun 
eigen grot (kamptent).

Voor iedereen van 8 t/m 14 jaar zullen 
we grotten gaan graven in Nunspeet van 
30 juli t/m 6 augustus. We gaan in de 
bossen op Flintstone-achtige wijze een 
gezellig kamp neerzetten. 

Landkamp

Het ZomerActiviteiten-Kamp zou het ZAK niet zijn als wij zelf aan de slag gaan met hout en 
vuurstokjes om ons eigen vuur te maken, net als in de oertijd. Of er ook een wild zwijn aan 
het spit hangt, ligt aan jullie jachtkunsten. Iedereen van 15 t/m 19 jaar mag dit gaan uitpro-
beren of ze oersterk genoeg zijn.

Van 23 juli t/m 30 juli is het ZAK (een week ee-
rder dan normaal dus!) in Nunspeet, waar de 
bossen wachten op jullie oerkreten. Normaal 
kost de hele week € 220,-, maar door subsidie 
van de O.R.K.A. kost het je slechts € 120,-. Zelfs 
voor de oertijd een koopje! Meld je dus snel aan 
bij Benjamin of via de website.  

ZAKampOK jeugdkampen 2016

Het Zeilkamp is er dit jaar weer voor iedereen van 18 jaar en ouder. Vroeg in het zomer-
seizoen is het met een verkoelend windje goed toeven in Terkaple. Van 6 t/m 10 juli staan de 
tenten weer op camping Maran in Terkaple.

We zullen naar het oergevoel gaan zoeken in onze zeilbootjes. Gelukkig wel met een oerde-
gelijke motor. Onder begeleiding van ervaren instructeurs varen wij elke morgen de Friese 
meren op. ’s Ochtends ontbijten wij gezamenlijk in de ochtend zon. ‘s Middags lunchen wij 
samen op de plaats waar de wind ons brengt. ‘s Avonds eten wij in de keukentent en na een 
drankje bij het kampvuur slapen wij in grote twaalfpersoons tenten.

Zie jij een paar dagen Zeilen wel zitten? Meld je aan bij Roel of via de website! De kosten 
voor deze vijf dagen zijn normaal gesproken € 120,-, maar door een subsidie van de Sticht-
ing Adelbertus Ahuys bedraagt de deelnemersbijdrage dit jaar €95,-.

Zeilkamp
We zullen een prehistorisch groot vuur maken, prehistorische sabeltandtijgervellen dragen 
en in het dorp zoeken naar de holbewoners. Onder begeleiding van ervaren vrijwilligers 
gaan wij er weer een gezellige week van maken.

De oerkok verzorgt dit jaar een menu vol lekker vers eten en oersoep. Er wordt ‘s ochtends, 
‘s middags en ‘s avonds samen gegeten in de grootste tent die wij hebben! Slapen doen wij in 
grote tenten waar de kinderen (8 t/m 10 jaar), tieners (11 t/m 14 jaar) en jongens en meisjes 
apart slapen. Mocht je allergisch zijn of een speciaal dieet volgen geef dit dan aan bij de op-
merkingen, zodat de kok voor jou een speciaal bord klaar maakt en je oersterk wordt. 

De kosten voor landkamp zijn €75,- per deelnemer. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de 
O.R.K.A. een subsidie van €50,- per deelnemer geeft.
Je kan je opgeven bij Klara met het aanmeldfomulier of via www.okjeugdkampen.nl.

Slapen doen wij in tenten van twaalf per-
sonen.
De kampen zijn gevuld met activiteiten en 
leuke leerzame onderdelen. We zullen tij-
dens de kampen niet vergeten dat we een 
Oud-Katholiek Jeugdkamp zijn, dus ook 
hier wordt aandacht aan besteed.  

Heeft u zo’n Flintstone-achtige bolide en 
brengt u uw kind persoonlijk naar het 
kampterrein?
Geef dit dan door aan het aanmeldadres.

Voor meer informatie kunt u naar www.
okjeugdkampen.nl of kunt u mailen naar 
info@okjeugdkampen.nl


