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Kinderkamp
Beestenbende!

In de zomer van 2016 organiseert 
het Aartsbisdom Utrecht weer een 
kinderkamp. Het is van zondag 7 
augustus tot en met vrijdag 12 augustus 
en het belooft weer een ontzettend toffe 
kampweek te worden. Vanuit het thema 
‘Beestenbende’ gaan de deelnemers 
deze week kijken naar verschillende 
verhalen in de Bijbel waar dieren in 
voorkomen. Natuurlijk doen we ook 
allerlei leuke activiteiten. We gaan veel 
spelletjes spelen, knutselen, zwemmen, 
slapen (en een beetje keten), lekker eten 
en nog veel meer. 
Wil jij ook in zes dagen iets moois 
meemaken? Ga dan mee op 
kinderkamp! Een sfeerimpressie van 
het kinderkamp is te vinden op de Facebookpagina: 
Kinderkamp Aartsbisdom Utrecht. We zien jullie graag in Ermelo!

Wanneer: 7 t/m 12 augustus 2016
Waar: Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, 

Nijkerkerweg 65 te Ermelo
Voor wie:  meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar 

(je zit op de basisschool tijdens het aanmelden)
Aantal deelnemers: maximaal 50
Hoofdleiding: Pieter Struyk en Juliette Schouten
Hoeveel kost het: € 115 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin 

meegaan, is er een speciaal tarief van € 60 per extra 
kind (voorbeeld: twee kinderen = € 175 i.p.v. € 230).

Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl
Meer info: 06-30531470 of e-mail: julietteschouten@hotmail.com

Tienerkampen

Ook in de zomer van 2016 zijn er weer kampen voor tieners in de leeftijd 
van 12 tot en met 16 jaar. Dit keer zijn ze in Nettersheim, in de Duitse 
Eifel. Pastoor Gerben Zweers: “Wat gebeurt er op kamp? Heel veel! We 
kamperen aan de oever van een rivier, houden spelen in het bos en het 
buitengebied, we gaan een trektocht maken en we gaan kanoën. We 
maken groepjes die voor zichzelf koken. Natuurlijk vieren we ook de Mis 
en vertellen we wat over de Bijbel – verder horen we graag wat jou bezig 
houdt. Het is dus op alle mogelijke manieren een uitdagend kamp. En jij 
gaat natuurlijk mee!”

Wanneer: 7-13 augustus en 14-20 augustus 2016
Voor wie: tieners van 12 t/m 16 jaar (je zit op de middelbare 
 school tijdens het aanmelden)
Leiding: pastoor Gerben Zweers en andere leiders en leidsters
Hoeveel kost het: € 200
Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl
Meer info: pastoorzweers@gmail.com


