Beste kamperaden,

April 2020

Wat goed dat jullie er zijn! Wij zijn Frederique Vlam en Rob Ranger! We hebben gehoord dat jullie dit
jaar weer op SJZ kamp gaan! En wij zaten even te denken… Hoe leuk zou het zijn als jullie mee komen
doen in ons televisieprogramma ‘Fre en Rob zoeken het avontuur op!’ . Van geweldige speurtochten
met de meest moeilijke breinkrakers tot spannende nachtspellen die je nooit meer zal vergeten! Wij
zouden het in ieder geval super vinden als jullie komen meespelen in ons programma over de jungle!
Ben je 8 jaar of ouder, hou je van moeilijke puzzels en spannende tochten? Dan kom jij in
aanmerking voor SJZ kamp 2020!
Wie
Wanneer
Waar
Kosten

Jij!
Dinsdag 25 augustus t/m Zaterdag 29 augustus
Scoutinggebouw St. Lambertus in Bergeijk (Blokhut Den Herd)
€ 65,-

Vragen

Tisha (06 12901528), Dennis (06 39811301), Jurriaan (06 50522592) of
Marije (06 48545536)

Tijdens kamp worden foto’s gemaakt van jullie. Een geselecteerd aantal van deze foto’s worden op
onze facebook pagina gezet en achteraf worden alle geselecteerde foto’s doorgestuurd naar jullie
ouders.

Ben jij net zo enthousiast als wij? Vul dan het inschrijfformulier, dat vast zit aan deze brief, samen
met je ouders in. Lever dit formulier uiterlijk 29 mei in bij jouw lesuur of gooi hem in de brievenbus
bij J. A. De Gravenlaan 26 Zoeterwoude. Daarnaast is er ook de optie om een leesbare foto van het
ingevulde inschrijfformulier te maken en deze over de mail te sturen naar
Jurriaanengels@gmail.com. Voor de zomervakantie krijg je nog een brief met daarin de laatste
informatie.

Wij hebben er in ieder geval heel erg veel zin in! Jij ook?

Tot op kamp!

Groetjes het kampteam,

Hanna, Julian, Julie, Kasper, Lars, Lotte, Marit, Meike, Rick, Roxana, Sanne, Suzanne, Yoran, Tisha,
Dennis, Jurriaan, Marije en chefkok Peter.

