Uitnodiging IJW Kamp
Feestend de wereld rond!

2019:

20-27 juli 2019, Vorstenbosch, Noord-Brabant
Waar is dat feestje? Bij IJW is het feestje! We gaan dit jaar
namelijk feestend de wereld rond. Of was het nou feesten van
de wereld? En noemen we het dan fiësta, party, feierabend, fees,
besta, hody, of fest? Zoveel vragen en zoveel feesten. We
moeten het maar op kamp uit gaan zoeken! Het belooft hoe dan
ook weer een top week te worden!
We gaan voor deze feestweek naar een kamphuis waar we nog
maar één keer eerder zijn geweest: de Leijgraaf in Vorstenbosch,
op ongeveer 75 minuten rijden vanaf de kerk.

Wie feesten mee?
Het IJW Kamp is voor alle kinderen in de leeftijd van 9-14 jaar. Je
mag mee vanaf het jaar waarin je 9 wordt tot en met het jaar waarin
je 14 wordt. We hebben dit jaar plek voor wel 50 kinderen! Vriendjes
en vriendinnetjes zijn dus ook van harte welkom, ook als ze niet in
de kerk zitten!

Wanneer is dat feest en wat kost het?
Het kamp vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie,
namelijk 20 juli tot en met 27 juli 2019.

De kosten voor de volledig verzorgde kampweek bedragen (ten
minste) €90,- per kind. De werkelijke kosten voor de geheel
verzorgde week zijn het dubbele, een hogere bijdrage is daarom
altijd welkom! Dankzij bijdragen van de kerk en sponsors kan de
gevraagde bijdrage per kind beperkt blijven. Mochten de kosten
voor u een obstakel vormen, neem dan contact op met Jeroen
Verhoef via info@ijwkamp.nl of 06-57050456.

Hoe in te schrijven voor de feestweek?
Opgeven kan alleen via de website: www.ijwkamp.nl. Er is plek voor
50 kinderen, dus wees er op tijd bij! Inschrijven voor kamp gaat
volgens deze volgorde:
•
•

Vanaf 1 januari 2019: Alle kinderen die lid zijn van de
Bethelkerk of de Hoeksteen.
Vanaf 15 januari 2019: Alle kinderen die al eens zijn mee
geweest op kamp én alle introducees. Vriendjes en
vriendinnetjes zijn van harte welkom!

Het inschrijfformulier op www.ijwkamp.nl bevat enkele verplichte
velden, dus let op dat alles op de juiste 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!

