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CJV organiseert al jaren voor alle kinderen vanaf 6 t/m 16 jaar een kamp waarbij
gezelligheid, sport, spel en (nieuwe) vriendschappen centraal staan.
Op het kampterrein in Ruurlo ontvangen we de kinderen van 6 t/m 12 jaar. Onder
deskundige en ervaren leiding beleven ze een week vol ac�viteiten. Voor sommigen is het misschien wel de eerste keer dat ze echt uit logeren gaan met, voor
hen, veel nieuwe indrukken. Daarom is het ﬁjn dat de kampleiding veel
(professionele) ervaring hee� met kinderen om hun eerste kampbeleving tot een
groot succes te maken.
Ook kinderen die niet in de Gemeente Bronckhorst wonen zijn van harte welkom.
Alle kinderen kunnen in principe mee op kamp.
Twijfel je of CJV-Kamp iets voor jouw kind is, neem dan contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken. Je zult zien dat er heel veel mogelijk is.
CJV hee� als doelstelling om de kampen bereikbaar te houden voor alle kinderen.
Voor de kinderen van het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) is er X-Kamp.
Deze gezellige week staat in het teken van eXperience. X-Kampers zijn kinderen
die graag ac�ef iets ondernemen en houden van een uitdaging. Op de ﬁets trek je
van slaapplek naar slaapplek met onderweg spannende outdoor-, sport- en
spelac�viteiten. (max. ﬁetsafstand per dag is ± 50 km)
Wil je met een kamp mee? Schrijf je dan snel in want vol = vol. Vanaf nu kan iedereen zich aanmelden voor alle kampen. Ook voor X-kamp. Aanmelding op
volgorde van binnenkomst.
Geïnteresseerd? Aanmelden en/of meer informa�e kun je vinden op onze
website:

www.cjvzomerkampen.nl
“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”
Pipi Langkous
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Lee�ijd :
Periode :
Prijs :
Hoofdleiding :

Voor meer informatie en opgave van
één of meerdere kinderen, ga naar:
www.cjvzomerkampen.nl

8 t/m 10 jaar
maandag 11 juli t/m zaterdag 16 juli
€ 80,Corien Kok & Lo�e Luiten

6 dagen sport, spel en gekke dingen beleven in en om Ruurlo.
Gezamenlijk ﬁets je naar het kampterrein vanuit Hengelo en Zelhem.
Lee�ijd :
Periode :
Prijs :
Hoofdleiding :

10 t/m 12 jaar
zondag 17 juli t/m zaterdag 23 juli
€ 90,Berend Luesink & Silke Heesen
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7 dagen sport, spel, avontuur en plezier in en om Ruurlo.
Gezamenlijk ﬁets je naar het kampterrein vanuit Hengelo en Zelhem.
Lee�ijd :
Periode :
Prijs :
Hoofdleiding :

6 t/m 8 jaar
zondag 24 juli t/m woensdag 27 juli
€ 65,Han Tekelenburg & Jarno Doornink

Onder begeleiding van veel vrijwilligers beleef je op het kampterrein in
Ruurlo 4 dagen de leukste avonturen. Vooraf zijn er oudergesprekken.
Je wordt met de auto gebracht.
Lee�ijd :
Periode :
Prijs :
Hoofdleiding :

13 t/m 16 jaar
maandag 25 juli t/m zaterdag 30 juli
€ 225,Kai Lassche

Een week met een stoer en uitdagend programma. Vol outdoor, spel- en
sportac�viteiten. Per ﬁets van loca�e naar loca�e en een busje vervoert
je bagage. X-Kamp met de hoofdle�er X van eXperience: Zo veel mogelijk beleven.

