
     Paaskamp 2019 

Hoi, 

 

Nog even wachten en het is zover: Paaskamp 2019. De paaskampcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen 

en het belooft weer een leuk kamp te worden! Dit jaar gaan we naar ’’ De Houtkamp ’’ in Otterlo. Het gebouw 

heeft grote slaapkamers, zodat je gezellig met je vrienden/vriendinnen op één kamer kunt slapen. We kunnen gebruik 

maken van een speelveld, kinderboerderij en verder is er een bos voor het nachtspel.  

 

Bonte avond 

Natuurlijk eindigen we de laatste avond van het Paaskamp met de bonte avond en dit jaar is het thema: “ Piraten “ 

Dus maak er wat moois van en neem dat mee naar het Paaskamp! Iedereen doet actief mee aan deze bonte avond 

maar hoe, dat zien we tijdens de bonte avond. Natuurlijk krijgt iedereen, die dat leuk vindt, de gelegenheid om 

iets op te voeren voor de andere Paaskamp deelnemers. 

 

Opgeven 

Het Paaskamp wordt gehouden in het paasweekend van vrijdag 19 april tot en met maandag 22 april 2019. De 

deelnemerskosten zijn dit jaar voor iedereen € 60,00 per persoon. Let op: het geld moet overgemaakt worden naar 

de rekening van De Rijn: NL51 INGB 0006 4269 04 t.n.v. WZ&PC De Rijn. Let op het rekening nummer van de Rijn 

is gewijzigd. Om je op te geven moet je uiterlijk voor vrijdag 15 februari 2019 een bedrag van minimaal € 10,00 

overgemaakt hebben o.v.v. voor- en  achternaam van de deelnemer en Paaskamp 2019. Het resterende bedrag dient 

voor zondag 10 maart 2018 overgemaakt te zijn. Gebeurt dit niet dan volgt er geen vervolgbrief, wat inhoudt dat je 

niet mee kunt. 

 

Er kunnen dit jaar maximaal 53 deelnemers mee, dus geef je snel op! 

 

Informatie 

Heeft u nog vragen, dan kunt u die altijd aan één van de leden van de Paaskamp leiding stellen, zowel mondeling als 

per email h.mol61@upcmail.nl  

 

De paaskampleiding Ed, Ilona, Mariëlle, Patrick, Rianne, Tessa, Thijs en Rick  
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