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Winter Wonder 
Weekend

     8 t/m 10 februari 2019

  13 t/m 19 jaar

Ook in de winter is er een geweldig 
CWJ-weekend! Het WWW 2019 is van vrijdag 8 
t/m zondag 10 februari in Amsterdam. Zowel 
jonge als oude tieners (13 t/m 19 jaar) zijn 
welkom. Overdag hebben we een afwisselend 
programma van workshops, lofprijzing en een 
groot spel. ’s Nachts slapen we bij gastgezinnen 
en genieten we van de befaamde Amsterdamse 
gezelligheid.

Op zondag organiseren we samen met de plaat-
selijke kerken een toff e jeugddienst. Het WWW 
is de kans om komende winter in het hartje van 
Nederland weer je vrienden en staff ers te zien, 
of om nieuwe gezichten te leren kennen!

Rivalkamp
     03-08-2019 t/m 09-08-2019

  16 t/m 19 jaar

Rivalkamp is een zeilkamp vernoemd naar het 
varende kamphuis. ‘de Rival’. Het is een oud, 
omgebouwd vrachtschip, wat in vele luxe 
voorziet zoals slaapkamers, toiletten, keuken, 
etc.

Ook deze zomer gaan we weer met dit schip 
de Friese meren over. Naast de Rival hebben 
we namelijk ook valken gehuurd. Elke morgen 
gaan we van de Rival op de valken en zeilen 
we Friesland door. De Rival zal zicht tijdens ons 
zeilen verplaatsen waardoor we heel Friesland 
door kunnen zwerven. We zeilen elke dag, meer 
dan je gewend bent op Zwalk en veel meer dan 
je gewend bent op Outdoor ;-).

Vanwege de grootte van de Rival, kunnen we 
niet aanleggen in havens, maar slapen we altijd 
op het meer, maar we komen elke dag aan wal 
om even te douchen en te chillen. Verder krijg 
je de gezelligheid en leuke activiteiten die je 
gewend bent van de CWJ

Tienerkampen

Richtprijs: € 40,- 

Richtprijs: € 245,- 

Opgeven voor een kamp

Opgeven kan via:
www.cwn-cwj.nl/inschrijvenkamp-2019 
Indien de kosten voor een kamp een probleem 
voor u zijn, is hier altijd wel uit te komen. Neem 
dan contact op met het secretariaat, dat kan ook 
voor overige vragen:

Carla de Jong
secretariaatcwj@gmail.com

Meer informatie vindt u op: www.cwn-cwj.nl



Outdoor
     03-08-2019 t/m 09-08-2019 

  13 t/m 15 jaar

Outdoor is het CWJ-kamp voor jonge tieners 
in de leeftijd van 13 t/m 15 jaar. Iedere dag 
gaan we weer andere Outdooractiviteiten met 
elkaar doen. Denk aan het bouwen van een vlot, 
survivalrun en mountainbiken. 

Het kamp is in de bossen van de Utrechtse 
Heuvelrug. Middenin het woud hebben we onze 
uitvalsbasis voor een kampweek vol met actie, 
spanning en avontuur.

Uiteraard gaan we niet alleen lichamelijke 
uitdagingen met elkaar aan, maar ook 
geestelijke! Iedere dag is er een lofprijzing en 
GG. En natuurlijk de voorbededienst en de bonte 
avond.

Ardennenkamp
     28-07-2019 t/m 02-08-2019 

  16 t/m 19 jaar

Het Ardennenkamp is het outdoorkamp voor 
tieners van 16 t/m 19 jaar. We gaan een week 
buitensporten, trekken door de Ardennen en 
helemaal back2basic. 

Deze week gaan we overnachten op bivak en 
verschillende buitensport- en outdooractivi-
teiten (mountainbiken, klimmen etc.) doen onder 
begeleiding van instructeurs. We zullen ons 
wandelend verplaatsen door het gebied met 
kaart, kompas en/of GPS.

Het belooft een actieve en unieke week te 
worden waarbij we lichamelijk en geestelijk 
uitgedaagd zullen worden.

Pak je bergschoenen uit de kast en ga mee!

Zwalk
     27-07-2019 t/m 2-8-2019 

  13 t/m 15 jaar

Zwalk is het CWJ-Zeilkamp voor jonge tieners 
van 13 t/m 15 jaar. We zijn te gast in het 
scoutinggebouw van Elburg. Met vletten gaan 
we het Veluwemeer op. Je gaat samen met je 
bootstaffer en andere tieners ontdekken hoe 
zeilen werkt, welke wind er staat en wat te 
doen als schipper. Overstag gaan, gijpen, en een 
stormrondje komen allemaal langszij!

Naast veel zeilen hebben we GG (geestelijk 
gedeelte), een bonte avond, een voorbe-
deavond en bezoeken we op zondag een lokale 
kerkdienst. Ook verkennen we het historische 
centrum van Elburg en brengen we er wat 
leven in de brouwerij. Als het weer meezit is 
er natuurlijk ook een tweedaagse zeiltocht! 
Uiteraard heb je ook vrije tijd tussen het 
programma door. 

Samen met 30 andere tieners staat Zwalk 
garant voor een week zeilen, tijd met God en 
ontzettend toffe staffers!

Richtprijs: € 175,- 

Richtprijs: €325,- 

Richtprijs: € 235,- 

“Hij kwam voor mij, 
wij gaan voor Hem”.

Let op! Dit kamp gaat door bij voldoende 

aanmeldingen, gerekend op 31-12-2018!


