
Zaterdag 8 juli 2017 vertrekt een groep 

kinderen met 14 zeer ervaren begeleiders 

naar het Brabantse Bladel. Zij zullen daar een 

week lang verblijven in een prachtig 

kamphuis en zich vermaken met het thema: 

"IJWeet je nog wel …?". Sport, spel, plezier, 

maar ook corvee maken deel uit van het 

programma; kortom een week plezier. 

Daarnaast besteden we vanzelfsprekend 

aandacht aan een bijbels thema gedurende 

deze week. 

 
Volgens kampleider Jeroen Verhoef wordt het IJW Kamp 

2017 een bijzondere editie. Niet alleen is het de 40e keer 

dat het kamp wordt georganiseerd, er wordt ook afscheid 

genomen van een bijzonder lid van de kampstaf: Amy 

Slobbe. Alle reden dus om deze week eens terug te kijken 

op de afgelopen 40 jaar! Jeroen Verhoef: Het belooft 

ouderwetsch gezellig te worden die eerste week van de 

zomervakantie. Binnen de kampstaf is een ruime 

voorraad creativiteit en vernuft aanwezig om klassieke 

spelen zoals Koekhappen, Spijkerpoepen en Zaklopen 

eens af te stoffen en te voorzien van een twist. Ik kan 

namens de kampstaf nu al zeggen dat we er erg veel zin 

in hebben! .  
 

Voor wie? 

Het IJW Kamp is in principe voor alle kinderen bedoeld 

die op 8 juli 2017 ten minste 9  jaar oud zijn tot en met 

kinderen die in 2017 14 jaar worden. 

 

Wanneer en kosten 

Het kamp vindt plaats in de eerste week van de 

zomervakantie, te weten 8 juli tot en met 15 juli 2017.  

Voor ieder kind wordt een bijdrage gevraagd van ten 

minste €80,-. De werkelijke kosten voor de geheel 

verzorgde week zijn ongeveer het dubbele, maar dankzij 

bijdragen van de kerk en sponsors kan de gevraagde 

bijdrage per kind beperkt blijven. Een hogere bijdrage 

doen mag natuurlijk altijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven 

Opgeven kan alleen via de website: www.ijwkamp.nl. De 

verwachting is dat het snel gaat, dus wees er op tijd bij! 

Inschrijven voor kamp kan volgens deze volgorde: 

 Vanaf 1 januari 2017: Alle kinderen die lid zijn 

van de Bethelkerk of de Hoeksteen. 

 Vanaf 1 februari 2017 (als er nog plek is): Alle 

kinderen die al eens zijn mee geweest op kamp. 

 Vanaf 15 februari 2017 (als er nog plek is): 

Overige introducees. 

Eerder inschrijven is voor de laatste 2 groepen niet 

mogelijk! 

 

Tijdens het inschrijven op www.ijwkamp.nl zijn een 

aantal velden verplicht, dus let op dat alles op de goede 

manier wordt ingevuld. Er wordt een voorlopige 

bevestiging verzonden wanneer de aanmelding binnen  
is. Vervolgens wordt binnen een aantal weken de 

definitieve bevestiging verzonden. 

 

Meer informatie? 

Veel informatie over dit toffe kamp is te vinden via 

www.ijwkamp.nl. Vragen kunnen ook altijd worden 

gesteld via info@ijwkamp.nl!  
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