
    

Body Action Goes  vakantie danskamp.          

 Je kan  kiezen voor alleen overdag of  blijven slapen 

Aankomende zomervakantie organiseren wij voor de 6e keer het Body Action Goes vakantie danskamp. 

Dit jaar in een nieuw jasje, nieuwe opzet en nieuwe slaaplocatie, in samenwerking met Omnium Goes. 

Iedere dag dansen, les krijgen van verschillende choreografen. Maar ook dit jaar andere leuke activiteiten, dit in 

samenwerking met het Omnium wordt onze kampweek omgetoverd in een feestweek. 

Voor de avonden hebben we leuke activiteiten, maar ook zeker relax momenten met vooral veel tijd voor gezelligheid 

onder elkaar. We hebben aangepaste programma’s voor verschillende leeftijden. 

Dit alles vraagt een goede organisatie en planning van onze docenten, begeleiders. 

*Intussen zijn alle vergunningen binnen en kunnen we verder met organiseren. 

Datum :     Maandag  12 t/m donderdag 15 augustus 2019 (laatste week van de schoolvakantie). 

Waar:        Omnium overdag en nacht.  

*Blijven slapen:  Let op er zijn een beperkt aantal slaapplaatsen! 

Kosten :   € 135,-  dit is inclusief overnachtingen, maaltijden, workshops van choreografen, extra activiteiten. 

Voor wie: Leerlingen vanaf 7 jaar. We slapen dit jaar in het Omnium en hebben een grote hal tot onze beschikking 

waar we een gezellige slaap en recreatie zaal van gaan maken. 

Tevens is er voor leerlingen vanaf 12 jaar ook de gelegenheid om op de camping te overnachten in tentjes. Hier 

moet je dan wel zelf/ of met je vriendin, voor zorgen (er is een gedeelte van de camping voor Body Action Goes 

gereserveerd). 

Bij erg slecht weer slapen alle deelnemers in de sporthal. 

*Alleen overdag.  

Tijd:          Van 10.00u tot 16.30u. 

 Kosten:  € 100,- incl. alle workshops van choreografen en extra activiteit, 4 dagen lunch en drinken. 

                 Dinsdag avond eten, aansluitend zwemmen Omnium.  

Voor wie:  leden vanaf 7 jaar.  

*Opgave gaat als volgt: (let op nieuwe betalingsregeling). 

- Maak het bedrag       € 100,-  overdag. 
                         € 135,-  blijven slapen. 
 

over op NL 08 RABO 0320 5870 45  te name van Body Action Goes. 
                                                            o.v.v. Vakantie danskamp 2019 en de voor- en achternaam van uw kind. 
 
- Stuur daarna een mail naar info@bodyactiongoes.nl met de voor- en achternaam van uw kind met als onderwerp  
‘vakantie danskamp 2019’. (indien je 12 jaar of ouder bent en op de camping wilt slapen, dit graag in de mail 
vermelden). 
 
- Pas als de betaling en mail bij ons binnen zijn, zal u binnen 5 dagen een bevestigingsmail krijgen dat uw kind 
definitief is ingeschreven voor ons vakantie danskamp. 
 

                                    

mailto:info@bodyactiongoes.nl


*Regels betreffende inschrijving: 
– Opgeven is betalen. 

– Afmelden alleen mogelijk in speciale gevallen, niet na opzegging van je lidmaatschap (verder in overleg). 

– Opgeven voor slapen is het  'slaap bedrag' betalen, blijf je twee nachten betaal je gewoon volle tarief. 

– Let op! Dit kamp is alleen voor leden van Body Action Goes, niet voor broers of zussen. 

 

  *Tevens zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen.  

     - Middagprogramma, hulp gevraagd voor alle middagen van 13.00 u tot 17.00u. 

      - Zwemactiviteit dinsdagavond, voor controle in het zwembad, samen met onze crew en badmeesters Omnium 

       (er is hierbij geen mogelijkheid om andere kinderen mee te nemen).  

       U kunt uzelf opgeven via info@bodyactiongoes.nl  

       met vermelding van wanneer u wil helpen en/of controle zwembad.                                                  

       

Hieronder een voorbeeld van zomaar een dag bij vakantie danskamp: 

8.30u tot 10.00u Ontbijt Omnium(voor slaapgasten). 

10.30u Dan zullen eerste workshops van start gaan.  

12.30u tot 14.00u  Gezonde lunch, relaxmoment, spelletjes, etc. 

14.30u  Start middag Workshops. 

Er zal verspreid over de week iedere dag een andere feestelijk activiteit in de vorm van dans en spel aangeboden 

worden (dit voor de jongere groepen). Bijvoorbeeld: vossenjacht, zeskamp etc. 

16.30u  Einde dagactiviteit 

18.00u  Eten Omnium (alleen voor slaapgasten).  

Avond programma’s: 

Maandag: Chillen, spelletjes, speeltuin Hollandse Hoeve (onder begeleiding). 

Dinsdag:   Zwemmen Omnium, zwembad is door ons afgehuurd(voor dag en slaapdeelnemers). 

(zowel van het Omnium als van ons zullen er veel begeleiders actief aanwezig zijn).  

Woensdag: Bezoek aan de kermis (eigen geld voor meenemen, er zal voldoende begeleiding mee gaan). 

*Donderdag: Einde 17.30u met om 17.00u een eindvoorstelling voor alle belangstellenden (ook voor dagdeelnemers). 

Tijdens deze eindpresentatie zal u getoond worden wat de leerlingen de afgelopen week hebben gedaan en geleerd 

hebben . 

Ook dit zal dit jaar in een nieuw jasje worden gestoken.. 

Verdere info volgt na inschrijving, wij hopen op een grote opkomst, wij hebben er zin in. 

Het hele kamp staat onder begeleiding van onze vaste docenten, Omnium Goes 

meerdere EHBO’ers, Bhv’ers, brandwacht en verschillende ouders die zich al hebben opgegeven.   

www.bodyactiongoes.nl 

 

16 en 17 Mei extra kleding pasdagen 16.00u tot 19.00u bij de danszalen i.v.m. onze showcase 22 juni 2019. 

mailto:info@bodyactiongoes.nl
http://www.bodyactiongoes.nl/

