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in de eerste week van de zomervakantie, en iedereen mag mee ! 
 

Om organisatorische redenen bij de KNGU en ZOKA heeft het helaas wat 

langer geduurd dan gepland, maar eindelijk is het zover: de inschrijving 

voor de zomerkampen 2022 wordt volgende week geopend ! 

Door de populariteit van ZOKA zijn sommige weken vaak al heel snel vol, 

daarom wil ik ook dit jaar gelijk bij de opening van de procedure 

iedereen inschrijven, voor een gegarandeerd plaatsje in de tent. 

VTV gaat ook dit jaar weer in de 
 

1e week van de schoolvakantie ( 24 t/m 30 juli ), naar zomerkamp, gymkamp of danskamp 
 

De jongste deelnemers van 6-8 jaar gaan een halve week , vanaf woensdagmiddag 27 juli, en kennen enkel 

zomerkamp 
 

Iedereen mag mee, je hoeft dus géén lid te zijn van VTV. 

Het thema van ZOKA 2022 is nog niet bekend gemaakt, maar ongetwijfeld zal het 

weer iets heel creatiefs worden op de bekende ZOKA-manier ! 
 

Het zomerkamp is in Beekbergen, en de kosten voor 2022 zijn (excl. eigen vervoer) : 

      Zomerkamp Gym / Danskamp 
Superjongerenkamp (sjoka)  6 t/m 8   jaar.    € 140           -    
Jongerenkamp  (joka)  8 t/m 10 jaar    € 280     € 320 
Tienerkamp  (tika) 10 t/m 12 jaar    € 295     € 335 
Middenkamp  (mika) 13 t/m 15 jaar    € 295     € 335 
Ouderenkamp  (ouka) 16 t/m 18 jaar    € 295     € 335 
 

Deze prijzen worden later bij je betaling nog met € 20 verhoogd (sjoka €10) , als borg dat VTV voldoende leiding mee 

zal sturen.  Deze €20 / €10 krijgt iedereen echter na het kamp via VTV van mij weer terug. 
 

Als je je inschrijft voor het gym- of danskamp, dan krijg je naast het recreatieve programma van de zomerkampweek 

ook 4 of 5 gym/turn- of danstrainingen (in totaal ca. 10-12 uur per week). Deze trainingen worden verzorgd door 

ervaren ZOKA stafleden.  Jouw sportieve niveau is daarbij niet belangrijk, als je het maar (erg) leuk vindt om te doen !  

Voor veel meer informatie over ZOKA kijk je op  www.zoka.nl 
Uiteraard mag je mij ook altijd bellen of mailen als je meer wil weten.  Als je je bij mij hebt opgegeven, dan krijg je in 

de loop van april van mij weer een mail om de inschrijvingsprocedure af te ronden en de betaling middels IDEAL te 

regelen (rechtstreeks aan ZOKA).  Vervoer moet je in principe zelf regelen, maar ik zal wel proberen te koppelen om 

met iemand mee te kunnen rijden als dat een probleem is (hoewel het voor de ouders eigenlijk ook wel een ‘must’ is 

om even de sfeer te snuiven op het kampterrein , zowel bij de opening als de sluiting …. ) 
 

Wil je er zeker van zijn dat jij in 2022 mee gaat naar ZOKA, lever dan UITERLIJK VRIJDAG 8 APRIL onderstaand 

strookje bij mij in (of schrijf alle gegevens zelf even op een papiertje), samen met € 20,- inschrijfgeld.  

Inschrijven ná 8 april mag natuurlijk ook (tot 1 juni), maar dan is het wel onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
 

ZOKA-coördinator VTV:  inleveradres:  Nieuwendijk 19 (kapsalon Nicole de Smit) 

      Danny de Kam  dekamd@zeelandnet.nl  tel. 413327  (na 20.00 uur) 
 

 

 

Naam : 

Adres : 

Postcode : 

Plaats : 

Geb.datum :              V / M 

Tel.nr. ouders : 

E-mail (verplicht) : 

 

Ik wil graag mee naar (aankruisen): 
 

 ZOKA Gymkamp Danskamp 

SJOKA       

JOKA       

TIKA       

MIKA       

OUKA       

8 en 10 jaar zijn keuzeleeftijden. 
Voor het middenkamp moet je minstens 
de brugklas hebben afgerond. 
Ouderenkamp is ècht vanaf 16 jaar.... 


