
ZOMERKAMPEN!

8 - 11 jaar 

12 - 14 jaar 

15 - 21 jaar 

18 - 25 jaar

DE T I JD VOOR PLEZIER EN GEZELL IGHEID!

JULI-AUG
2018



HOLLYWOOD  

KAMP

Leeftijd : 8-11 jaar 

Data : 23 t/m 27 juli 

Locatie: De Heidebloem, 

Haarle (Overijssel) 

Programma : een 

filmfestival met rode loper , 

photocall en gouden 

sterren; een reclamefilmpje 

maken; beroemdheden 

wedstrijd; speurtochten; 

openluchtbioscoop, én… de 

Oscars! 

Prijs : €160,- (€140,- voor 

een tweede en €120,- voor 

een derde kind uit 

hetzelfde gezin). 

MASTERCHEF  

KAMP  

Leeftijd : 12-14 jaar 

Data : 23 t/m 27 juli  

Locatie: De Heidebloem, 

Haarle (Overijssel) 

Programma : koks 

strijden tegen elkaar 

voor de titel MasterChef , 

met een 

signatuuropdracht, een 

technische opdracht en 

een spektakelstuk. 

Elk team bedenkt een 

groepslied , versiering en 

een gala-avond met de 

uitreiking van de houten 

lepel! 

Prijs : €200,- 

Inschrijving : vul het inschrijfformulier in en ga mee

op kamp. Kijk op de website : www.deborcht .nl   



ZOMERKAMP  

LONDEN

Leeftijd : 15-21 jaar 

Data : 29 juli t/m 2 augustus 

Locatie: Lakefield , Londen  

www.lakefield.org.uk  

Taal : Engels 

Programma : workshops 

met het motto “My home is 

your home: the home all 

over the world”; uitstapjes 

in Londen en veel meer! 

Prijs : € 200 excl. reiskosten 

Inschrijving: vóór 1 mei 

STUD IERE I S  

HE I L IG  LAND  

Leeftijd : 18-25 jaar 

Data : 8 - 19 juli 

Locatie: Haifa , 

Heilig Land 

Programma : helpen bij 

een instelling voor 

gehandicapte kinderen 

in de buurt van Haifa en 

excursies naar 

verschillende heilige 

plaatsen. 

Prijs : ca € 650 

Inschrijving: vul het 

inschrijfformulier in vóór 

30 maart en stuur het 

naar aenstal@instudo.nl 

Inschrijving : vul het inschrijfformulier in en ga mee

op kamp. Kijk op de website : www.deborcht .nl    



ZOMERKAMPLEIDING 
NEEM CONTACT MET ONS OP!  

WIL JE MEE ALS KAMPLEIDSTER? 

J O I N  T H E  F U N !
Deze zomerkampen z i jn  dagen met  veel  

act ie  en gezel l igheid ,  waarbi j  we met  

z i jn  a l len aanpakken,  de andere 

deelnemers  goed leren kennen en veel  

avonturen beleven.  

Er  wordt  aandacht  besteed aan het  

ge loof  en persoonl i j ke  vorming.  De 

godsdienst ige act iv i te i ten z i jn  

toevert rouwd aan het  Opus Dei ,  een 

pre latuur  van de R.K .  Kerk .  Voor  meer  

informat ie :  www.opusdei .n l  

SEE YOU THERE!
www.deborcht .n l

clubdeborcht @ClubdeBorcht 


