
 

CJV Borne zomerkamp  
14 t/m 19 augustus 2021 in Rijssen 
 
 
 
Bagage inleveren: Op vrijdag 13 augustus van 18:00 tot 18:30 uur moet de bagage ingeleverd worden bij het 
clubhuis.  
 
Vertrek: Dit jaar gaan we met z’n allen op de fiets naar de kampeerboerderij.  
We vertrekken zaterdag 14 augustus om 13:30 uur vanaf het clubhuis. Zorg dat jullie op tijd aanwezig zijn. 
 
Ophalen: Op donderdag 19 augustus verwachten we de ouders om 18:30 uur in Rijssen om de afsluiting van 
het kamp bij te wonen. Dit duurt ongeveer een uur. (Het programma van die avond laten we afhangen van de 
weersomstandigheden en de corona maatregelen die op dat moment gelden). Mocht u de bagage en/of fiets 
niet mee terug kunnen nemen geef dit dan door aan ons. 
 
Verblijfadres: We verblijven dit jaar op kampeerboerderij de Langenberg, Enterveenweg 10, 7461 PB Rijssen.  
 
Bagagelijst: 

- Fietsen 
o Regenpak (bij slechte voorspellingen meenemen op de fiets!) 
o Fiets in goede staat en met werkende verlichting 

- Spelen bij goed weer 
o Voldoende shirts (wij adviseren minimaal voor elke dag 1) 
o Voldoende korte broeken (wij adviseren minimaal voor elke dag 1) 
o Dichte schoenen (liever geen sandalen o.a. in verband met bosspelen) 
o Sportschoenen 
o Pet/hoedje 

- Spelen bij slecht weer  
Let op! Bij slecht weer spelen wij indien mogelijk óók gewoon buiten en dat kan dus meer vieze 
kleding opleveren, let dus voor het kamp ook even op de weersverwachting. 

o Voldoende lange broeken 
o Minimaal 1 dikke trui 
o Jas 
o Laarzen 

- Slapen en opstaan 
o Slaapzak 
o Kussen met sloop 
o Hoeslaken 
o Pyjama  
o Knuffel 
o Zaklamp 
o Voldoende ondergoed (wij adviseren minimaal voor elke dag 1) 
o Voldoende sokken (wij adviseren minimaal voor elke dag 1) 
o Plastic zak voor vuile was 

- Wassen en Douchen  
o Toiletartikelen 
o Badslippers 
o Handdoeken (kleine voor het wassen, grote voor het douchen) 
o Washandjes  

z.o.z. 



 

- Eten & Drinken 
o Bord (bij voorkeur niet breekbaar) 
o Vork, mes en lepel 

- Zwemmen 
o Rugtas 
o Zwemkleding 
o Eventueel zwembandjes 
o Badhanddoek 

- Kaarten sturen 
- (Wij zorgen voor de kaartjes) 

o Adressenlijst 
o Voldoende postzegels 

▪ Wilt u uw kind laten weten waar deze te vinden zijn in de koffer? Dat scheelt een 
hoop zoek werk. 

 
 
Om verlies van spullen te voorkomen raden wij aan alles te voorzien van een naam of een merkteken. Ook 
raden wij aan om de bagage samen met uw zoon of dochter in te pakken, zodat zij weten wat ze bij zich 
hebben. Voor de jongste kinderen kan het handig zijn om per dag een plastic zak te vullen met kleding 
(lange broek, korte broek, ondergoed, T-shirt, trui) met daarop de dag van de week. Elke dag van de week dus 
een andere plastic zak. Alle plastic zakken in een koffer/weekendtas pakken. De bagage mag alleen bestaan uit 
een koffer of weekendtas voorzien van naam. Dus geen losse spullen of plastic zakken! 
 
Wij adviseren om mobiele telefoons of andere kostbare spullen thuis te laten! Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor verlies of beschadigingen aan elektronische apparaten. 
 
Er wordt door het CJV voor voldoende drinken gezorgd, dus ook dit hoeft niet mee. 
Wij hebben ons eigen ‘snoepwinkeltje’ waar de kinderen tijdens kamp een paar keer snoep uit mogen zoeken.  
Liever geen geld meenemen tijdens kamp.  
 
Als uw zoon of dochter extra aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld in verband met medicijnen, ’s avonds 
opnemen laat u ons dat dan even weten. Medicijnen kunt u, voorzien van naam en gebruiksaanwijzing, bij het 
inleveren van de bagage aan de EHBO-leiding afgeven. 
Als we rekening moeten houden met speciale diëten of vegetarisch wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven.  
 
Als u een reis- of annuleringsverzekering wenselijk acht, dient u dit zelf af te sluiten. 
 
Facebook/Instagram: We proberen tijdens kamp elke dag een berichtje op onze Facebook/Instagram pagina te 
plaatsen. 
 
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de onderstaande personen, ook tijdens het kamp 
zullen wij bereikbaar zijn via deze telefoonnummers. Contact opnemen kan ook via de mail naar 
info@cjvborne.nl.  
 
 
   
 
 Sonja Gierveld  Kirsten Smid 
 06-30195960   06-40593282 
   
 


