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Algemene informatie 
Gaaf dat je mee gaat! In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt 
om deze spetterende kampweek door te komen. Lees dit boekje samen met 
je ouders goed door, er staat belangrijke informatie in. 
 
Wanneer          
We gaan op kamp van zaterdag 21-07-2018 t/m 28-07-2018. Het kamp 
wordt georganiseerd vanuit de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee. 
 
Voor wie 
Het kamp is voor kinderen van 5 t/m 13 jaar (t/m groep 8). Iedereen mag 
mee op het spetterende zomerkamp: kinderen van de kerk, maar ook 
vrienden en vriendinnen, broers en zussen en kinderen uit de buurt. 
 
Waar gaan we naar toe 
Dit jaar gaan we naar groepsaccommodatie Campvelt in de plaats 
Doornspijk. Deze accommodatie ligt midden in het bos en dichtbij een 
zandvlakte. Er zijn slaapzalen, een algemene verblijfsruimte, keuken, en 
natuurlijk veel ruimte om buiten te spelen.  
 
Wat gaan we doen 
Veel (bos)spellen, bosavonturen, sporten, speurtochten, uitleven op de 
themadag, barbecueën, zingen, disco en lekker gek doen op de Bonte 
Avond! Op kamp leren de kinderen ook nóg iets belangrijks. Jullie leren 
bijvoorbeeld ook samenwerken, samen te spelen, corveewerkjes samen te 
doen enz. Er wordt aan de jongere kinderen gedacht maar natuurlijk ook 
aan de oudere kinderen. Natuurlijk kun je nog veel meer verrassingen van 
de knotsgekke groep leiding verwachten! Dit alles maakt het zomerkamp 
altijd tot een onvergetelijke week!  
 

Thema’s en Bonte Avond 
Christelijk-thema 
Tijdens het kamp werken we aan het Christelijke thema. Dit jaar is dat 
Noachs Ark. Ook hebben we een gebed aan tafel en lezen de Bijbel. Midden 
in de week komt de dominee langs om uitleg te geven over het thema en 
samen met kinderen daaraan te werken. Op zondag wordt dit groot 
aangepakt met een speciaal spel… 
 
Kamp-thema 
Ieder jaar hebben we een kampthema. De hele week staat in het teken van 
Circus. Er is ook een themadag, dan is het de bedoeling dat iedereen 
verkleed is in de stijl van het thema. 
 
Bonte Avond 
De laatste avond van het kamp is de Bont Avond. We maken er dan nog één 
keer een groot feest van. Je kunt alvast bedenken wat je die avond wilt 
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doen, zoals: playbacken, een dansje, een goocheltruc, een liedje of een 
toneelstukje. Het is leuk als je hiervoor speciale kleding meeneemt, muziek 
of spullen. Natuurlijk doet de leiding deze avond ook iets spectaculairs.  
 

Noodgevallen contact 
Tijdens de inschrijving heeft u uw telefoonnummer opgegeven zodat de 
hoofdleiding u kan bereiking bij nood. Andersom kunt u bij nood altijd de 
hoofdleiding bereiken via een mobiel nummer: 
 
1 Caroline Zuijderduin Hoofdleiding 06 13753337 
2 Marjolein Kuijt Hoofdleiding 06 18135389 
3 Campvelt Eigenaar kamplocatie 0525 662264 
 

Kampmedewerkers 
Benieuwd wie er dit jaar meegaan?  
 
Naam  Functie 
Caroline Zuijderduin Hoofdleiding 
Marjolein Kuijt Hoofdleiding 
Willem Houwaart Leiding 
Stijn Berkhey Leiding 
Tessa Jonker Leiding 
Karlijn Kuijt Leiding 
Esmee Koster Leiding 
Anne Koot Leiding 
Jos van der Meij Leiding + EHBO 
Andrea Ouwehand Leiding + EHBO 
Marian Schaddee van Dooren Kookstaf 
Nel Guijt Kookstaf 
Annemieke Kuijt Kookstaf 
Dirk Kuijt Kookstaf 
 
Caroline Zuijderduin – Hoofdleiding 
Hallo, ik ben Caroline en ga dit jaar weer mee op kamp als hoofdleiding. Dit 
is de derde keer dat ik mee ga als leiding. We zijn al heel druk bezig met alle 
voorbereidingen om een week vol lol en plezier voor jullie te organiseren. Ik 
heb er onwijs veel zin in en we gaan er een super week van maken. Nemen 
jullie het mooie weer mee? Tot zaterdag de 22ste! 
 
Marjolein Kuijt – Hoofdleiding 
Ik ben Marjolein en ben 25 jaar. Als sinds kind af aan ging ik mee op 
zomerkamp, later ben ik mee geweest als leiding en sinds 2 jaar ben ik nu 
hoofdleiding van het zomerkamp. Van beroep ben ik kapster dus neem jullie 
strikjes en speldjes maar mee, dan kunnen we mooi wat vlechtjes maken ;). 
In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij de Katwijkse Reddingsbrigade. Hier 
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geef ik les in het zwembad en op strand. In de kerk zit ik in de jeugddienst-
commissie, dit alles doe ik met veel plezier. Ik hoop dat jullie er net zoveel 
zin in hebben als ik! We gaan er weer een top week van maken! 
 
Willem Houwaart – Leiding 
Hoi, ik ben Willem en ik ben 18 jaar oud. Momenteel studeer ik hbo-
verpleegkundige aan de Hogeschool in Leiden. Ik ben ik werkzaam bij 
Sportbedrijf Katwijk zwembad Aquamar. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger 
bij de Katwijkse Reddingsbriagde, hier ben ik lifeguard in de zomer en 
zwembad-instructeur in de wintermaanden.  
 
Stijn Berkhey – Leiding 
Hoi, ik ben Stijn en ik ben 18 jaar. Ik zit nog op het Pieter Groen en tegen de 
tijd dat jullie dit lezen hoop ik mijn HAVO diploma op zak te hebben. Ik werk 
als barman bij strandpaviljoen Surf en Beach en in Café de Stairs. Mijn 
hobby is kitesurfen, dus als het waait ben ik vaak op het water te vinden. 
 
Tessa Jonker – Leiding 
Hee hallo, ik ben Tessa en ik ben 19 jaar. Ik ben vrijwilliger bij de Leidse 
Reddingsbrigade, naast zwemles geven ben ik ook actief bij bewakingen in 
en rondom het water. Ik studeer hbo-Maatschappelijk werk en 
dienstverlening aan de Hogeschool Inholland. Ik werk bij de food-afdeling 
van de HEMA. Doordeweeks ben ik veel bezig met school en met vrienden. 
Ik vind het erg leuk om met kids te werken en mee te kunnen als 
kampleiding, op kamp van de Vredeskerk.  
 
Karlijn Kuyt – Leiding 
Hallo, ik ben Karlijn en ik ben 21 jaar oud. Ik ga ook nog naar school, om 
optometrist te worden, dat is een soort oogdokter. Nu werk ik in de Albert 
Heijn in Rijnsburg als bijbaantje, ik bak broodjes op de broodafdeling, snij 
vlees en kaas op de kaas-afdeling en ik reken af bij de kassa. Als kind ben ik 
10x mee geweest op kamp, en dit wordt mijn derde keer mee als leiding. Ik 
heb er onwijs veel zin in en ik hoop jullie ook! 
 
Esmee Koster – Leiding 
Ik ben Esmée Koster en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Haarlem. Dit jaar ga ik 
alweer voor de 3e keer mee als leiding. Als kind ben ik wel al heel wat 
jaartjes mee geweest, vanaf mijn vijfde tot mijn dertiende. Ik heb dus al heel 
wat ervaring 😊. In het dagelijks leven studeer ik rechten aan de Universiteit 
van Leiden. In het weekend werk ik in de supermarkt. Mijn hobby’s zijn: 
badminton, winkelen, gitaar spelen en spelletjes spelen! Ik hoop dat jullie er 
net zoveel zin in hebben als ik! Ennn ohja, ik hou erg van snoepjes. 
 
Anne Koot – Leiding 
Dus ja mijn naam is Anne Koot. Ik ben 18 jaar geleden geboren in het 
Brabantse plaatsje Boxmeer en na 2/3 jaar terugverhuisd naar 
Roelofarendsveen. Ik ben student aan het Nimeto in Utrecht en doe daar de 
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opleiding Specialist Restauratie & Decoratie. En wil hiermee doorstromen 
naar de kunstacademie. Ik hou er dus van om creatief bezig te zijn in het 
leven. Als je je afvraagt of ik sportief ben… VROEGER! Toen heb ik een 
aantal verschillende sporten gedaan tot mijn 13e, onder anderen 3 soorten 
dans, taekwondo en hoog niveau turnen. Maar daar bak ik nu helemaal niks 
meer van.  
 
Jos van der Meij – Leiding & EHBO 
Dag iedereen. Ik ben Jos en ik ben meester van groep 5 op een basisschool 
in Katwijk. Dit is mijn eerste keer mee op kamp, dus dat is best spannend. Ik 
heb er enorm veel zin in en hoop op een leuk en gezellig kamp! In mijn vrije 
tijd sta ik op feestdagen of evenementen als EHBO’er pleisters te plakken. 
Dus je kan bij mij (en bij Andrea) terecht voor alle pijntjes. 
 
Andrea Ouwehand – Leinding & EHBO 
Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er zijn ;-). Ik ben Andrea Ouwehand-
Kromhout, 37 jaar, in het dagelijks leven getrouwd met Arjan, moeder van 
Teun, Emma en Kees en juf op de Leidse Buitenschool, ik mag weer een keer 
mee op kamp. Ik heb er zin in! Twee jaar terug mocht ik mee als lid van de 
kookstaf, en nu word ik leiding… Leuk leuk leuk! Ik heb er heel veel zin in, 
dat merk je wel! Zie jullie snel in Doornspijk! Groetjes Andrea. 
 
Marian Schaddee van Dooren – Kookstaf 
Marianne Schaddé van Dooren: ik ben 47 jaar. Ongeveer 20 jaar geleden 
was mijn eerste keer als leiding ook het kamp te Doornspijk. Dus voor mij 
geen onbekend terrein. In het dagelijkse leven werk ik bij VLK recycling waar 
ik de administratie en facturatie verzorg. In mijn vrije tijd speel ik graag op 
de saxofoon, en hou van mountainbiken het liefst in de bossen. Dit zal het 
tweede jaar zijn dat ik als kookstaf mee ga. Ik heb er zin in. 
 
Nel Guijt – Kookstaf 
Ik ben Nel Guijt. In het dagelijkse leven (schoon)moeder van Daan en Lianne 
en van Vera en Koen. Ik werk op HRM bij de Rabobank en ik heb heel veel 
hobby's. O.a bij de KRB. Misschien kennen jullie mij wel als zwemjuf. Ook dit 
jaar ga ik weer mee op kamp als keukenhulp. Samen met de andere mensen 
van de kookstaf ga ik weer goed mijn best doen om jullie lekker te laten 
eten. 
 
Annemiek Kuijt – Kookstaf 
Ben getrouwd met Dirk die ook mee gaat op kamp. We hebben samen 3 
dochters. Ik ben van beroep ziekenverzorgster en werk op Overduin. Vorig 
jaar ben ik ook mee geweest en heb er nu weer veel zin in samen met Nel, 
Marjan en Dirk voor jullie te gaan koken. 
 
Dirk Kuijt – Kookstaf 
Hallo ik ben Dirk Kuijt. Ik ben 57 jaar. Ben getrouwd met Annemieke die ook 
mee gaat op kamp. In het dagelijks leven sta ik voor de klas op vakschool 
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Rijnmond van het Andreascollege in Katwijk. De week voordat we op kamp 
gaan loop ik eerst nog de vierdaagse van Nijmegen samen met mijn oudste 
dochter. Op kamp zal je me terugvinden in de keuken samen met Nel, 
Marjan en Annemieke. 
 
Raad de leiding… 
 

  
Is erg goed in zwemmen. 

 
De mountainbiker. 
 

 
Juf op een basisschool. 

 
Staat in het zuiden van duinen. 
 

 
De pleisterplakker. 

	
Onze Wuls. 
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Vertrek en aankomst 
Vertrek zaterdag 21 juli - 13.30 uur 
Je wordt verwacht met al je bagage bij de Vredeskerk. Meld je bij de 
hoofdleiding (Caroline of Marjolein). Leg je bagage in de hal. 
 
Wat moet je doen: 

1. Je zakgeld inleveren (in een envelop met naam) 
2. Een blanco wit t-shirt inleveren 
3. Een envelop met geld voor de foto’s en video inleveren (eventueel) 
4. Medicijnen (afgeven bij Jos of Andrea) 
5. Toestemminglijst foto’s/video tekenen (door ouders!) 

 
13.45 uur 

We gaan met alle kampkinderen leiding, ouders, verzorgers, broertjes, 
zusjes, opa’s, oma’s en iedereen die komt uitzwaaien de kerk in. Daar 
openen we samen het kamp.  
 

14.15 uur 
We gaan naar de bus, neem al je bagage mee. Om 14.30 uur hopen we echt 
te vertrekken richting Doornspijk. Neem voor in de bus een lunchpakket 
mee (broodje, drinken, snoepjes, boekjes, spelletjes). Ook een goed humeur 
en een harde zangstem is belangrijk! Het is ongeveer 1,5 uur rijden.  
 
Aankomst zaterdag 28 juli - 12.45 uur 
Wij zullen op onze laatste dag vroeg vertrekken richting Katwijk. Rond 12.45 
uur hopen we aan te komen. Dat is ook afhankelijk van het verkeer. Ouders: 
houd de Facebook in de gaten, daar wordt de status vermeld van de 
verwachte aankomsttijd.  
 

13.00 uur 
Ieder jaar verzinnen we weer iets leuk om te laten zien en horen wat we 
deze week allemaal gedaan hebben. We sluiten de week dan ook af in de 
kerk. Hierna nemen we afscheid en kun je lekker in bad en naar bed (en de 
leiding ook)! 
 

Bagagelijst 
	
Toiletspullen 

� Tandenborstel (+tandenborstelkoker) 
� Tandpasta 
� Douchegel 
� Shampoo 
� Borstel/kam 
� Gel/haarspray 
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� Elastiekjes en speldjes voor in je haar 
� Anti-insectenmiddel (Autan/Deet) 
� Insectenstekenmiddel (Prikweg/Azaron) 
� Handdoeken 
� Wegwerpwashandjes 
� Zonnebrand (factor 50) 
� Medicijnen 

 
Slaapspullen 

� Slaapzak 
� Hoeslaken 
� Kussen 
� Kussensloop 
� Pyjama 
� Knuffel 

 
Kleding 

� Blanco wit t-shirt (voor een spel) 
� T-shirts 
� Warme truien 
� Jas 
� Korte en lange broeken 
� Ondergoed 
� Sokken 
� Slippers 
� Dichte schoenen (2 paar) 
� Zwermkleding 
� Regenjas/poncho 

 
Overige spullen 

� Verkleedkleding themadag 
� Iets voor de disco 
� Kleding of spullen voor de bonte avond 
� Lunchpakket vertrekdag 
� Vuilniszak (met naam) voor de vuile was 
� €10 zakgeld (eventueel) 
� €5 voor de foto’s en video (in een envelop) 
� 1 pasfoto 
� Zaklamp en extra batterijen 
� Voorgeschreven adresstickers 
� Postzegels 
� Spelletjes en boekjes 
� Pennen/stiften 
� Leuke CD’s (met naam op hoesje en cd) 
� Je verstand 
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Wat mag je niet meenemen: 

- Energiedrank (onze tanden willen we graag heel houden) 
- Elektronische apparatuur (Mobiele telefoon, tablet, spelcomputer 

enz.) 
- Alles met een stekker 
- Alles wat opgeladen moet worden 

 
Elektronische apparatuur kan alleen maar kapot of zoekraken. Dat hebben 
we natuurlijk liever niet. Neem je het (per ongeluk) toch mee? Dan zal de 
kampleiding dat veilig voor je opbergen en na het kamp weer teruggeven.  

 

Zakgeld 
Jullie hebben deze week alleen geld nodig om snoepjes en kaarten te 
kunnen kopen. Neem niet te veel snoep van huis mee, want in onze eigen 
kantine kun je de heerlijkste snoepjes kopen! De kantine gaat vanaf zondag 
open. Dan kun je voor €1 per dag snoep kopen. Kaarten kun je er apart bij 
kopen. Je hebt aan €10 zakgeld echt genoeg! Doe je zakgeld in een envelop. 
 

Tips voor de kinderen 
Je neemt natuurlijk allerlei spullen mee op kamp om deze week door te 
komen. Omdat je met veel kinderen bent, kun je gemakkelijk iets 
kwijtraken. Daarom hebben wij het volgende voor jullie bedacht:  
 

§ Je moet overal je naam opzetten. Er slingert nogal wat rond in de 
slaapkamers en dit kan bij iemand anders in de tas belanden. 

 
§ Uit ervaring weten wij dat vooral washanden kwijtraken en ze 

moeilijk drogen. Daarom is het verstandig om wegwerpwashandjes 
mee te nemen.  

 
§ Neem vooral niet je nieuwste kleren en spullen me, want het is 

zonde als er iets kapotgaat. Misschien kunnen je ouders/verzorgers 
een kledingsetje per dag maken met hier een T-shirt en een (korte) 
broek.  

 
§ Ook als het warm is lange broeken en T-shirts meenemen. We gaan 

’s avonds het bos in en dan kun je nog wel eens een tak over het 
hoofd zien. 

 
§ Omdat we nat en heel vies kunnen worden is het wijs om extra 

kleding, ondergoed en sokken mee te nemen. 
 

§ Laat je mobiel lekker thuis! Tijdens het kamp mag je deze niet 
gebruiken.  
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§ Dit jaar hebben wij een leuk spel bedacht waarvoor je een blanco wit 
T-shirt mee moet nemen. Deze willen we voor vertrek innemen, 
graag labelen.  
 

§ Tot slot: het is handig als je samen met je ouders/verzorgers je 
spullen inpakt, zodat je weet wat je bij je hebt.  

 

EHBO 
Op kamp zijn Jos en Andrea de EHBO’ers. Kleine ongelukjes lossen zij op. 
Wanneer er plots een ziekenhuis- of doktersbezoek nodig is wordt altijd met 
het thuisfront contact opgenomen. Het noodnummer dat uzelf heeft 
opgegeven bij de inschrijving wordt dan gebeld. Blijf dus bereikbaar tijdens 
de kampweek op dat nummer. 
 

Medicijnen, allergieën en diëten  
Indien uw kind gebruik maakt van medicijnen, last heeft van allergieën of 
een speciaal dieet dient te volgen moet u dat vooraf aangeven tijdens de 
aanmelding. De hoofdleiding zal in dat geval voor aanvang van het kamp 
contact hebben met de ouders/verzorgers. Als uw kind medicijnen gebruikt 
kunt u die op de dag van vertrek inleveren bij de EHBO (Jos of Andrea).  
 

Douchen & Tekencontrole 
Iedere 2 dagen gaan de kinderen douchen. Bij het douchen is er altijd 
minimaal 2 leiding tegelijk aanwezig in de natte ruimtes. Vooraf aan het 
douchen voert de leiding een tekencontrole uit (met uitzondering van het 
ondergoed). De kinderen wordt uitgelegd dat zij de liezen tijdens het 
douchen zelf moeten controleren en hoe zij dat moeten doen.  
 
Als er een teek wordt vastgesteld zal deze worden verwijderd. De teek 
wordt opgeslagen en geregistreerd op naam van het kind (naam, datum en 
locatie op lichaam). Na het kamp worden de betreffende ouders hierover 
geïnformeerd. 
 
Direct na het kamp verzoeken we de ouders een grondige tekencontrole uit 
te voeren. 
 

Luizen 
Ojee, ik heb jeuk in mijn haar! Luizen en neten zijn kriebelbeestjes die in 
ieders haar kunnen opduiken. Op kamp hebben we liever niet dat we 
bezoek krijgen van de luis. Iedereen kan een hoofdluis krijgen. Kinderen 
zitten vaak met de hoofden bij elkaar en kunnen elkaar gemakkelijk 
besmetten. Via een pet of kam kan er ook besmetting plaatsvinden. 
 
Daarom vragen wij bij deze om jullie kinderen voor ze op kamp gaan nog 
eens allemaal grondig te controleren. Wanneer er luis of neten zouden zijn, 
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vragen we u een behandeling te starten. Om tijdig in te kunnen grijpen is 
een controle, een week voor het kamp zeker aan te raden. 
 
Graag willen wij als leiding op de hoogte zijn welke kinderen er luizen 
hebben en of ze er al tegen behandeld zijn. Heeft u kind luis neem dan 
contact op met de hoofdleiding. 
 

Heimwee 
Het kan natuurlijk voorkomen dat kinderen heimwee krijgen. We proberen 
in dat geval het kind zoveel mogelijk door dat moeilijke moment heen te 
leiden. Contact opnemen met het thuisfront kan de heimwee erger maken. 
Alleen als het echt niet anders kan zal de hoofdleiding beslissen of er naar 
huis gebeld wordt. 
 
 

Post en kaartjes 
Post naar de kinderen 
Tijdens de kampweek is het niet gebruikelijk dat er ouders op bezoek komen 
of bellen (alleen voor noodgevallen). Daarom is het leuk om meerdere 
kaartjes te sturen. Iedere dag bezorgen speciale postbodes de post bij de 
kampkinderen. Voor ieder kind is het leuk om zo snel mogelijk post te 
krijgen van ouders/verzorgers en andere familie. Iedereen kijkt er namelijk 
erg naar uit. Ook de kampleiding. 
 
Post kunt u richten aan: 

[Naam van uw kind] + Kamp Vredeskerk 
Campvelt 
Verlengde Haerderweg 29 
8085 RJ Doornspijk 

 
Post naar de ouders 
Sommige kinderen willen graag een kaartje terugsturen. Wilt u in dat geval 
adresstickers maken die je zo op een kaart kunt plakken? Neem ook 
postzegels van thuis mee. Kaarten en eventueel postzegels zijn te koop in de 
kampkantine.  
 

Sponsors 
Wij bedanken onze sponsoren die het kamp medemogelijk maken. Onze 
sponsoren zijn te vinden op de website: vredeskerkkatwijk.nl/zomerkamp. 
 
Dankzij onze sponsors kunnen we de kinderen een leuke week bezorgen 
met wat extraatjes. Ook voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen. 
Heeft u zelf een eigen bedrijf, of weet u iemand die ons wil sponsoren of 
wilt u zelf sponsoren dan kunt u zich melden bij de hoofdleiding. Wij kunnen 
alles gebruiken: van frikandellen, pannenkoekenmix, hagelslag, geld, tot aan 
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diensten zoals de theedoeken wassen. Voor bedrijven hebben we een 
sponsorbrief. Giften zijn aftrekbaar (ANBI: 824104389). 
 

Volg het kamp op Social Media 
Als wij op kamp zijn zetten we regelmatig foto’s en nieuwtjes op de 
afgeschermde Facebookpagina van het zomerkamp. Zo kunnen ook alle 
thuisblijvers lezen en zien wat wij doen.  
 
Facebook link:    facebook.com/groups/zomerkampkatwijk/ 
 

Foto en video 
Op kamp worden ook leuke foto’s gemaakt en alle belevenissen worden 
vastgelegd op film. Dat is ontzettend leuk om te bewaren voor later. 
Daarom kun je een set met de foto’s en de video bestellen. Door onze 
geweldige sponsoren kunnen we een set aanbieden voor maar €5. Wil je er 
één? Neem dan €5 mee in een envelop, en geef die af op de dag van 
vertrek. Als de foto’s en de video klaar zijn worden ze bij je thuisbezorgd. 
 
Toestemming: op de vertrekdag ligt een document klaar waarop ouders 
aangeven of zij wel of niet toestemming geven voor het maken van foto’s en 
of video’s van hun kind. Wat gebeurt er met de foto’s en video’s als u 
toestemming geeft: 

- Publicatie op onze afgeschermde Facebookpagina 
- Verspreiding aan de deelnemers via een dvd voor degenen die de 

foto’s en video’s kopen (achteraf beschikbaar) 
- Eén overzichtsfoto, geen close-up, (bijvoorbeeld een groep 

voetballende kinderen) kan worden ingezet om onze sponsoren te 
bedanken. De sponsoren kunnen die foto dan inzetten op hun eigen 
social-media. 

 

Inschrijving en betaling 
Het kamp kost € 150,- per kind (alles inclusief). Graag het bedrag voor 1-7-
2018 overmaken, onder vermelding van de naam of namen van uw 
kind(eren). Het bankrekeningnummer is: IBAN NL50 INGB 0004 0748 66 
t.n.v. Jeugdberaad Gereformeerde Kerk. Als kinderen onverwacht niet mee 
kunnen, dan kunnen wij niet het geld retourneren. Voor vragen en meer 
informatie kunt u altijd contact op nemen met de hoofdleiding. Na het 
inschrijven ontvangt u een bevestiging van de kampleiding. Inschrijven kan 
via vredeskerkkatwijk.nl/zomerkamp. 


