
Welkom bij de KNGU 
Zomerkampen! 

De leukste week van de zomer 
voor alle kinderen van 6 t/m 18 
jaar. Lid van een gym- dans- of  
freerunclub of  niet, iedereen is 
welkom op het kampterrein in 

Beekbergen!

www.zoka.nl



Ben je 18+ ? 
Schrijf  je in als leiding! 

Dat wil je beleven! 

Keten in de tent, zwemmen, buiten spelen 
in het bos, kampvuur, disco, liedjes zingen, 
dansen, waterspektakel, spooktocht en nog 
veel meer pret!
Op ons kampterrein staan gezellige 
tentendorpen waar per leeftijdsgroep wordt 
geslapen, gegeten en gespeeld. Elke tent 
heeft zijn eigen leiding.

Gym, Dans & Freerunning 

Als je gek bent op gym, dans of  freerunning, 
dan is het natuurlijk extra leuk als je dit in de 
zomervakantie op kamp ook kunt doen! Wij 
hebben een prachtige turnhal, mooie 
danszalen en zowel buiten als binnen te gekke 
obstakels voor freerunning.

www.zoka.nl
Schrijf  je nu in via

WEEK 1  08 juli - 14 juli      

WEEK 2 15 juli - 21 juli     

WEEK 3  22 juli - 28 juli      

WEEK 4  29 juli - 04 aug     

WEEK 5  05 aug - 11 aug   

WEEK 6  12 aug - 18 aug   

WEEK 7  19 aug - 25 aug     

SJOKA
JOKA
TIKA
MIKA
OUKA

Een dagje ZOKA proberen?
Kom naar onze open dag! 

14 April 2018

Korting voor KNGU-leden

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

Zomerkamp - Gymkamp - Danskamp

Zomerkamp - Gymkamp

Zomerkamp

Zomerkamp - Gymkamp - Freerunkamp

Zomerkamp - Gymkamp - Danskamp

Zomerkamp - Gymkamp - Freerunkamp

Zomerkamp - Gymkamp - Danskamp

KNGU        
leden
€ 85,-
€ 160,-
€ 160,-
€ 170,-
€ 170,-

niet leden
€ 102,-
€ 192,-
€ 192,-
€ 204,-
€ 204,-

Gym- Dans- of  Freerunkamp toeslag:
25,- euro leden 30,- euro niet-leden

jaar (halve week)

jaar
jaar
jaar
jaar  


