Winterkamp
2019
Stoos, Zwitserland

www.helioskampen.nl

Mee op Winterkamp
Adembenemende bergen, glinsterende
witte pistes die zich voor je uitstrekken:
durf jij de sprong aan? Winterkamp is
avontuurlijk en uitdagend, iedere dag weer
verleg je je grenzen op de piste. Samen
met je workshopgroepje leer je (nog beter)
skiën of snowboarden onder leiding van
een gepassioneerd staflid. Na een dag in
de sneeuw is het Flamberghuis op de berg
extra knus, het vuur extra warm en de
chocolademelk extra lekker. Ben jij erbij?

15 t/m 23 feb. 2019 · Stoos,
Zwitserland · 14 t/m 17 jaar · €606*
Priester: Ardan Heerkens
* exclusief materialen
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Vragen & uitgebreide informatie
www.helioskampen.nl
info@helioskampen.nl
www.facebook.com/helioskampen

Aanmelden
Aanmelden als deelnemer van een van de kampen kan via de website. Mocht je geen toegang
hebben tot het internet, of mocht het aanmelden niet lukken, dan kan je contact opnemen
met het secretariaat: +31 (0) 88 0035 800.
Let op! Anders dan voorgaande jaren zal het plaatsen van deelnemers gebeuren door middel
van loting. De loting van Winterkamp zal plaatsvinden op 6 december 2018.

De Zomerkampen
Voor de zomerkampen kun
je je vanaf nu aanmelden!
Ga mee op Kinder- of
Jeugdkamp in de Drentse
bossen of de Belgische
Ardennen of een zeiltocht
door Friesland.
Zelfs hele gezinnen kunnen
samen genieten van een
kampvakantie!
Kijk voor meer informatie op
de website.
De loting van de
zomerkampen zal
plaatsvinden op 2 januari
2019.

Kinderkamp Berka

Jeugdkamp Rogery

Kinderkamp Rogery

Zeilzwerfkamp

Berka Jong

IYCamp

Leeftijd: 10 t /m 13 jaar
Datum: 5 - 17 aug.
Priester:
Bart Hessen
Prijs: €340
Leeftijd: 10 t /m 13 jaar
Datum: 20 jul. - 1 aug.
Priester:
Paul-Philippe Stevens
Prijs: €340
Leeftijd: 13 t /m 16 jaar
Datum: 6 - 18 aug.
Priester:
Karel-Jan Tolsma
Prijs: €346

Leeftijd: 14 t/m 17 jaar
Datum: 6 - 18 aug.
Priester:
Edith Schoneveld
Prijs: €346

Leeftijd: 14 t/m 18 jaar
Datum: 20 - 27 jul.
Priester:
Adam Ricketts
Prijs: €404
Leeftijd: 17 t/m 24 jaar
Datum: 29 jul. -12 aug.
Priester:
Yecu Barnech
Prijs: €398

Vakantie‘vier’kamp
Leeftijd:
2 t/m 10 jr. + volw.
Datum: 21 - 30 jul.
Priester:
Mariska Hunfeld-Jue
Prijs:
Kind 2 t/m 7 jr. €176
Kind 8 t/m 10 jr. €272
Volwassen €339

