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Sport- en cultuurkamp 2018 
 

In de zomervakantie van 2018 wordt van 20 tot en met 24 augustus weer het sport- en 

cultuurkamp georganiseerd. Ook dit jaar wordt het kamp gezamenlijk georganiseerd 

door de buurtsportcoaches van de gemeenten Hoogeveen, Westerveld en De Wolden 

en de jongerenwerkers van Welzijn de Wolden.  

 

Het sport- en cultuurkamp wordt georganiseerd voor basisschoolkinderen van groep drie 

tot en met acht uit deze gemeenten die om verschillende redenen zelf niet op vakantie 

kunnen. De inschrijving voor het kamp start op 12 maart 2018. Inschrijven kan tot 30 juni 

2018. Er is plaats voor tachtig kinderen. Ieder jaar vindt het sport- en cultuurkamp plaats in 

een van de organiserende gemeenten. Dit jaar zal het kamp plaatsvinden in sporthal het 

Actium in Hoogeveen. Van maandag tot en met vrijdag wordt er een programma 

aangeboden. Dit programma is inclusief overnachtingen, ontbijt, lunch, diner, drinken en 

tussendoortjes.  Uiteraard wordt er overdag veel gesport. Daarnaast is er een filmavond, 

een bingo, een cultuurmiddag, wordt er gezwommen, een bonte avond gehouden en nog 

veel meer. Aanmelden voor het sport- en cultuurkamp kan door contact op te nemen met 

de buurtsportcoaches of jongerenwerkers van de betreffende gemeente (zie onderstaande 

gegevens). 

 

Het sport- en cultuurkamp wordt ieder jaar mogelijk gemaakt door een grote club met 

enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers begeleiden tijdens het kamp een groepje 

kinderen, maar het is ook mogelijk om andere taken te vervullen. Vrijwilligers die graag 

een bijdrage willen leveren kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar de 

buurtsportcoaches of jongerenwerkers van de eigen gemeente. 

 

Aanmelden 

Contactgegevens per gemeente voor het aanmelden voor het sport- en cultuurkamp of voor 

het aanmelden als vrijwilliger: 

Hoogeveen: f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl 

De Wolden: n.ijmker@dewoldenhoogeveen.nl of yvonneHooijer@welzijndewolden.nl 

Westerveld: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl  
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