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Alle kampthema’s: Van een flinke bootcamp, schatzoeken, een wereldreis en een lekker kleurtje

GEZOCHT

VACATURE

Ben jij dat leuke,

aardige, fantastische,

sportieve, geestige,

talentvolle, snelle,

prachtige, grappige

kind waar wij graag

een kampweek voor

organiseren?

Geef je dan snel op!!!

Natuurlijk zijn je 

vriendjes, vriendinnen

neefjes, nichtjes

buurjongens en buur-

meisjes ook welkom!

Enthousiaste leiding

          M/V

Ben jij diegene die het

aandurft een week lang

56 kinderen een

onvergetelijk kampweek

te bezorgen?

Reager dan snel en kom

volgende zomer ons

70-koppige team

versterken!

hier uw bedrijfsnaam? Vraag naar de mogelijkheden!

Voor meer informatie: www.betuwsejeugdkampen.nl 

GEEF JE SNEL OP!!

MELD JE AAN!!

Colofon: Voor vragen, opmerkingen of het aanleveren van copy kunt u contact opnemen met de PR commissie  via info@betuwsejeugdkampen.nl

.
Banaan met chocolade van de BBQ

Ingrediënten

Banaan

Chololade

IJs

Slagroom

Snij de schil van de banaan aan de bovenkant 

over de lengte open.

Maak met een mesje 4 of 5 schuine sneetjes 

in de banaan.

Stop er stukjes melk of pure chocolade in!

Wikkel de banaan in aluminiumfolie.

Leg de banaan 5 tot 10 minuten op de bbq.

Hoe langer je hem op de bbq legt,

hoe zachter hij wordt. Leg hem in de

witte as, als je bijna klaar bent met bbqen.

Is de banaan zacht?!? Pas op!! Hij is heet!

Leg hem op je bord, maak hem open en laat hem

even liggen.  Doe een bolletje ijs en wat slagroom

erbij en smullen maar!!!!!

Kamp A gaat op Survival
Ben jij bestand tegen regen, hitte en insecten?

Kun jij een week zonder je ouders?

Slapen in een tent, een spannende dropping... een speurtocht

door bos en over hei, waar je misschien enórme runderen

tegenkomt.....

Zie je dat wel zitten?

Overleef jij de rook van het kampvuur, de muggen en het

onverwarmde zwemwater? En durf jij na het eten van snoep

en ijs van de hoge glijbaan én op het springkussen?

Kun jij laat naar bed, vroeg opstaan en de hele dag sporten,

spelen en lol maken?

En ben je óók nog een jongen van 9, 10, 11 of 12 jaar?

Dan ben jij geschikt voor onze survivalweek!

Geef je snel op voor zomerkamp A (19 tot 26 juli)

Kamp B: Beauty, Brains & Bootcamp

Kamp B heeft deze zomer voor ieder wat wils, want ons 

thema is Beauty, Brains & Bootcamp! We gaan

je vermaken met allerlei activiteiten die in het thema vallen

Een echte boot(zes)camp, verschillende braingames en een 

welness resort zullen dit jaar niet ontbreken!

Ook buiten het thema vermaken we je met leuke activiteiten

zoals de dropping, levend stratego, verschillende sportieve

en creatieve activiteiten en nog veel meer! Heb je zin

in deze superl leuke & gezellige week van 26 juli t/m 2

augustus en ben je een meid tussen de 11 en 14 jaar?

Ga dan mee met kamp B! 

De leiding heeft er nu al zin in! jij ook?

Schatzoeken met Kamp C

Kamp C neemt je dit jaar mee naar het 

schatteneiland in Wanrooij!

Tijdens de kampdagen ga je met jouw tent 

coördinaten vinden, winnen en veroveren met

allerlei spellen. 

Waardoor je op Vrijdag met je schatkaart

op zoek kunt gaan naar de “Kamp C schat”!

Buiten het thema zullen we je vermaken met 

leuke activiteiten zoals een  spooktocht, 

levend stratego, minute to win it en nog 

veel meer!!!!

Heb jij zin in een superleuke avontuurlijke 

schatzoektocht van 2 t/m 9 augustus

en ben je een jongen of een meisje 

tussen de 10 en 12 jaar?

Ga dan mee met kamp C!

De leiding heeft er al megaveel zin in! 

Jij ook?

Stoere meiden gezocht voor Kamp E

Dit jaar laten de meiden van Kamp E zien hoe stoer ze wel niet kunnen zijn.

Dus trek je camouflage kleren maar uit de kast want dit jaar zijn de meiden

van kamp E echte Army girls!

We gaan supergave, coole, stoeren en waanzinnige spellen spelen. We gaan

natuurlijk niet verklappen wat voor spellen enactiviteiten dit allemaal zijn,

maar het zijn zowel oude als nieuwe spellen.

Maar wees niet bang, we blijven uiteraard een meidenkamp, dus we gaan 

                        ook echte meiden dingen doen. Natuurlijk geven we voor 

                        de bonte avond weer een make up clinic. Er is ook dit jaar

                        voor ieder wat wils.

                        Wij hebben er onwijs veel zin in en zien je graag op 

                        16 augustus bij de bus!

Kamp F bekent kleur!!

Kamp F is alweer druk bezig met het organiseren van een te gek kamp voor jullie. Natuurlijk is een 

kampweek pas echt compleet met een superleuk kampthema! Wij hebben daarom dit jaar gekozen 

voor het thema “alle kleuren van de regenboog”. Het kampterrein zal iedere dag steeds vrolijker

worden aangekleed en door ons “blacklight” thema tijdens de bonte avond sluiten we de kampweek

spetterend af! natuurlijk komen ook de welbekende

spellen voorbij zoals leven bingo, stratego,

kring van het licht en levend rugby!

Halen jullie ook alvast je gekleurde kleding uit de kast

zodat onze kring rond het kampvuur iedere dag een

andere kleur krijgt !?

Hopelijk zien we jullie dan 23 augustus bij de bus!

Groetjes de leiding van kamp F

Weersverwachting van 19 juli tot 30 augustus

De weersverwachting voor de 6 kampweken.

Voorspelt wordt dat er een lekker zonnetje zal schijnen. Wanneer je 

wolken ziet bedenk dan dat achter de wolken de zon schijnt! Ook zal er

af en toe en buitje voor het stof vallen maar na de regen komt er dan weer

zonneschijn! Van de temperatuur word je niet warm of koud!

Verder zullen er perfecte bbq dagen zijn maar ook dagen voor een stevige

Hollandse maaltijd! Om te bepalen of er gezwommen kan worden,

stellen we voor de teentest uit te voeren! Stop uw grote teen in het 

zwemwater, wanneer u denkt: ah dat is aangenaam, is het aannemelijk dat

u kunt zwemmen. Wilt u liever direct wegrennen, laat het zwemmen voor

die dag maar liever zitten!

?

Van de voorzitter: een geslaagd 2013!

We kijken terug op een geslaagd 2013 en hebben zin in de kampeerweken van 2014!

Ook voor dit jaar is er door veel vrijwilligers van onze Stichting BJK al heel veel voorbereid

om een grote groep jongeren uit de Betuwe en omstreken te laten genieten van een mooie

kampeervakantie in St. Anthonis.

We gaan weer een groot aantal vertrouwde dingen doen gedurende de kampweken, maar er zijn 

ook heel veel nieuwe ideeën uitgewerkt.

Laat je verrassen en schrijf je nog in.

Als ouder, verzorger bent u van ons gewend dat we “schep geprijsd” zijn.

Dat blijven we ook dit jaar en we doen enorm ons best om te blijven voldoen aan onze kwaliteit.

Een hele week kamperen is mede door (uw) giften mogelijk voor 100 euro.

Inschrijven voor de kampweken kan via onze website.

Wij zijn voor bereid op een gezellige kampeerweek.

Pak je spullen maar vast in!

Ik wens jullie allen, deelnemers en leiding, een heel goede kampweek teo.

Mechelien Woldringh, voorzitter

Rond de Wereld...

Ben je tussen de 8 en 10 jaar en durf jij een uitdaging aan? 

Dan kun je met ons op wereldreis gaan.

Tijdens deze reis gaan we de wereld ontdekken 

en spelen we op verschillende plekken.

Elke nacht vliegen we naar een ander land 

en met mooi weer gaan we ook nog naar het strand.

Heb je honger van al dat ontdekken, ravotten en spelen....

Dan staan wij klaar om een wereldmaaltijd met je te delen

Tot over een paar weken!!

Groetjes Kamp D
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