
 

 

Lint, zondag 8 januari 2023 
 
Betreft: Kampen Jump ’n Joy 2023 
 
Beste Jump ’n Joyer, 
 
Allereerst een zeer fijn 2023 van het hele Jump ’n Joy team. Wij kijken 
alweer vooruit naar een zomervakantie boordevol spring-fun! In 
onderstaande brief lees je meer over ons gehele aanbod aan 
sportkampen dat wij voor jullie in petto hebben. Het belooft weer een 
supercoole zomer te worden en hopelijk zijn jullie daar ook bij "#$% 
 

Hoe inschrijven? 
Lijkt dit alles je héél fijn? Schrijf je dan vanaf zondag 15 januari 2023 online in via volgende link: 
https://www.jumpnjoy.be/kampen/  
 

En stort het inschrijvingsgeld op het volgende rekeningnummer: BE45 1096 6715 1689 met 
vermelding van: ROPEFUN-, ZOMER- of GEVORDERDENKAMP + VOORNAAM + NAAM 
 

Je bent pas definitief ingeschreven vanaf het moment dat wij je inschrijvingsgeld goed ontvangen 
hebben. Dit moet ten laatste op donderdag 15 juni 2023 op onze rekening staan, anders kan je 
niet meer mee en gaat je plaats naar de eerstvolgende op de wachtlijst.  
 

Voor meer info en vragen kan je steeds terecht bij de kampverantwoordelijken:   
• Inne De Mot (Rope Fun & Zomerkamp): inne.demot@gmail.com  – 0465/12.37.60 
• Ans Cornelissens (Gevorderdenkamp): ans01.cornelissens@gmail.com – 0471/03.34.99 

 

1. Zomerkamp 2023 
 

Voor wie? Alle leden van Jump ’n Joy en alle andere 
geïnteresseerde kinderen die geen lid zijn van onze club tot 16 
jaar. Dit geldt voor zowel recreanten als wedstrijdspringers.  
Voor de jongste springertjes (mini’s) hebben we een speciale 
formule. Zij komen slechts 3 dagen naar het kamp en ze blijven 
3 keer overnachten. Voor hen zijn er ook aangepaste 
activiteiten voorzien. Indien ze echter graag het volledige kamp 
blijven (6 nachten) is dit ook een optie en dient dit besproken 
te worden met de kampverantwoordelijke (Inne). Ook voor de oudsten (jumpers & joyers) hebben we 
een speciaal programma in petto "#$%  
 

Wat? Naast een dagelijkse portie ropeskipping staan er ook nog 
heel wat neven- en avondactiviteiten op het programma, zoals 
een bosspel, een uitstap, een filmavond en een verkleedspel. De 
laatste dag wordt er ook een optreden voor het gezin voorzien.  
 

Waar? Provinciaal Sportcentrum Dommelhof: Toekomstlaan 5, 
3910 Pelt 

 

Wanneer? Zondagnamiddag 9/7 – zaterdagvoormiddag 15/7 
(Voor de jongsten: Zondagnamiddag 9/7 – woensdagnamiddag 12/7) 



 

 

Tarieven? Korte versie (3 nachten): €170 // -12 jaar (6 nachten): €250 // +12 jaar (6 nachten): €290 
 

Wat krijg je voor deze prijs? 4 uur ropeskipping per dag, toffe nevenactiviteiten: bosspel, dorpsspel, 
filmavond, een coole uitstap, lekker eten, gezellige avonden in onze bar, slaapkamers van 2 tot 6 
personen (én jullie krijgen zelf inspraak in jullie kamerindeling), en een fantastische leidingsploeg &'( 
 

2. Rope-Fun kamp 2023 
 

Voor wie? Kinderen tussen 5 en 12 jaar (3e kleuterklas-6e leerjaar), zowel met 
als zonder ropeskipping ervaring, zowel Jump ’n Joy- als niet Jump ’n Joy-leden 
 

Wat? Op het programma 2x 1,5 u ropeskipping én 2 nevenactiviteiten per dag 
(zoals parkspelen, balsporten en andere FUN), een daguitstap om even op adem 
te komen, een toonmoment voor ouders & familie op het einde van de week 
 

Waar? in De Witte Merel Lint (nieuwe zaal) 
 

Wanneer?  28 - 31 augustus 2023, dagelijks van 
8.45-16.00 u  
(Vooropvang vanaf 8.00 u, naopvang tot 17.00 u.) 

 

Tarief? €70 (€20 per dag indien je niet elke dag wenst te komen) 
 

Wat krijg je hiervoor? Je krijgt hiervoor 4 dagen vol rope skipping & fun én 
een eigen touwtje zodat je ook thuis je ropeskipping-kunsten kan tonen. 

 
3. Gevorderdenkamp 2023 

 

Voor wie? Aan alle gevorderden, pré’s, beloften en 16+'ers 
 

Wat? Indien je nog beter wil worden, leuke zotte trucs wil proberen 
en vooral héél veel wil bijleren, mag je ons jaarlijks 
gevorderdenkamp zeker niet missen!  

 

Waar? Idem Rope-Fun kamp 
 

Wanneer?  Idem Rope-Fun kamp 
 

Tarief? Idem Rope-Fun kamp 
 

Wat krijg je voor deze prijs? 4 dagen vol intensieve en leerrijke 
ropeskipping trainingen. De ruimte om je als individuele skipper naar 
een hoger niveau te tillen. Woensdag nemen we een dagje rust en 
maken we een uitstap samen met het Rope-Fun kamp 
 

 
Heb je het kamp gevonden waar je hart een sprongetje bij maakt? &'( 
Aarzel dan niet om je in te schrijven vanaf 15 januari via onze website.  
Informatie over inschrijvingen of contactgegevens van de lesgevers vind je bovenaan deze brief. 
 
Wij kijken er alvast waanzinnig naar uit om met jullie heerlijke weken te beleven!! 


