
06-08 t/m 18-08-2019 · Berka (NL) 

Verscholen in de bossen, weg van de bewoonde wereld, 
beleven tachtig jongeren een droomzomer. Dagen gevuld met 
zoete keelklanken, fascinerende workshops, diepe gesprekken, 
wilde activiteiten en gemoedelijke kampvuren. Gedurende 
dertien dagen krijg je de kans je grenzen te verleggen en je 
horizon te verrijken. Ga je dieper in op het thema tijdens de 
choc-groepjes of versla je de staf tijdens een intens potje 
volleyball?

BERKA JONG

Meer info: www.helioskampen.nl/berkajong

Priester: Karel-Jan Tolsma · €346 · 13 t/m 16 jr.

06-08 t/m 18-08-2019 · Rogery (BE) 

Omringd door bossen in de Ardennen glooit een prachtig 
grasveld. Een grasveld dat gevuld wordt door zingende, 
enthousiaste en hardwerkende jonge mensen die samen 
een sfeer neerzetten die je nooit zult vergeten! Geniet van 
heerlijke maaltijden, geweldige workshops en gesprekken bij 
het kampvuur. Trek tijdens de driedaagse in kleine groepen de 
omgeving in en vind je eigen slaapplek. Houd jij van avontuur? 
Trek dan je stoute schoenen aan en kom naar Rogery!

JEUGDKAMP ROGERY

Meer info: www.helioskampen.nl/jeugdkamprogery

Priester: Edith Schoneveld · €346 · 14 t/m 17 jr.



29-07 t/m 12-08-2019 · Europa 

Klaar voor een nieuw avontuur? Verleg je grenzen letterlijk en 
figuurlijk buiten de Nederlandse bodem. IYC reist ieder jaar 
af naar een ander Europees land, om hier een fantastische 
zomer te beleven met een internationale groep jong 
volwassenen. Onder de sterren krijgen de kampelingen de 
kans om hun kunsten te laten zien tijdens het open podium. 
Wil je weten welk land er dit jaar mag genieten van ons 
hemelse gezang? Ga dan snel naar de website. 

INTERNATIONAL YOUTH CAMP

Meer info: www.helioskampen.nl/iyc

Priester: Yecu Barnech · €398 · 17 t/m 24 jr.

21-07 t/m 30-07-2019 · Berka (NL) 

Een kamp met een ontspannen karakter, een plek voor ouders, 
grootouders en kinderen. Vrolijke activiteiten, interessante 
workshops, heerlijk eten, samen zingen en vooral veel plezier 
tijdens aangename zomerdagen in het bos en op de heide. 
Een verhaal vormt de rode draad voor het onvergetelijke 
avontuur dat we met elkaar beleven. Geniet samen van een 
knapperend kampvuur en kom je vakantie vieren op Berka!
Prijzen: 2 t/m 7 jr: €176, 8 t/m 10 jr: €272, volw: €339

VAKANTIE’VIER’KAMP

Meer info: www.helioskampen.nl/vakantievierkamp

Priester: Mariska Hunfeld-Jue · 2 t/m 10 jr. + volw.



Meer info: www.helioskampen.nl/kinderkamprogery

05-08 t/m 17-08-2019 · Berka (NL) 

Vogelgekwetter, zingende stafleden en de eerste zonnestralen 
die de tent verwarmen… zo is wakker worden op kamp. Het 
kampterrein is een knus en geborgen thuis, omgeven door 
prachtige bossen en uitgestrekte heide. Samen met de acht 
andere kinderen uit je tent en de tentleider maak je je klaar 
voor een dag vol avonturen. Spellen spelen, samen zingen, 
hutten bouwen in het bos en je creativiteit de vrije loop laten. 
Ga jij mee op avontuur?

KINDERKAMP BERKA

20-07 t/m 01-08-2019 · Rogery (BE) 

O Rogery, wat ben je groen! Terwijl je hier met je nieuwe 
vrienden hutten aan het bouwen bent, kan het zomaar zijn 
dat je een vos of een everzwijn tegenkomt. Maar let goed op, 
ze zijn zo weer verdwenen! Ons kampterrein op het weidse 
groene grasveld is omringd door de bossen en daardoor is het 
witte tentenkamp knus en vertrouwd. Met muziek, sport, spel, 
heerlijk eten en misschien ook wel toneel gaan we samen op 
reis. Ga je mee?

KINDERKAMP ROGERY

Meer info: www.helioskampen.nl/kinderkampberka

Priester: Bart Hessen · €340 · 10 t/m 13 jr.

Priester: Paul-Philippe Stevens · €340 · 10 t/m 13 jr.



20-07 t/m 27-07-2019 · Friesland (NL)

Vrijheid en avontuur, dat vind je op de Friese meren. In kleine 
groepjes zeilen we de meren over, iedere avond bouwen we 
ons kamp op een andere plek op. Zeilen doen we echt samen: 
het maakt niet uit of je beginner bent of al een ervaren 
zeiler, iedereen leert zeilen. Onderweg kletsen, lachen en 
zingen we veel. ’s Avonds bij het kampvuur genieten we van 
de sterrenhemel en beleven onder getokkel van een gitaar de 
zomer van ons leven… Zeil jij mee?

ZEILZWERFKAMP

15-02 t/m 23-02-2019 · Stoos (Zwitserland)

Adembenemende bergen, glinsterende witte pistes die zich 
voor je uitstrekken: durf jij de sprong aan? Winterkamp 
is avontuurlijk en uitdagend, iedere dag weer verleg je je 
grenzen op de piste. Samen met je workshopgroepje leer 
je (nog beter) skiën of snowboarden onder leiding van 
een gepassioneerd staflid. Na een dag in de sneeuw is het 
Flamberghuis op de berg extra knus, het vuur extra warm en 
de chocolademelk extra lekker. Ben jij erbij?

WINTERKAMP

Meer info: www.helioskampen.nl/winterkamp

Priester: Ardan Heerkens · €606 (excl. materiaal) · 14 t/m 17 jr. 

Meer info: www.helioskampen.nl/zeilzwerfkamp

Priester: Adam Ricketts · €404 · 14 t/m 18 jr.



INFO 
secretariaat: +31(0) 880035800. 
Let op! Anders dan voorgaande jaren zal 
het plaatsen van deelnemers gebeuren door 
middel van loting. Dit zal plaatsvinden op 6 
december 2018 (winterkamp) en 2 januari 2019 
(zomerkampen). 
Voor meer informatie zie de algemene 
voorwaarden. 

Staflid worden 
Alle Helios kampen worden georganiseerd door 
jonge, enthousiaste vrijwilligers. Vele maanden 
voordat de kampen van start gaan komen 
deze stafleden samen om het thema en alle 
activiteiten met creativiteit en bergen energie 
voor te bereiden. Deze voorbereiding vormt de 
bedding voor een onvergetelijk kamp. Vanaf je 
achttiende kun je mee als staflid, dus ben je 
enthousiast en gemotiveerd en wil jij alles wat 
je hebt inzetten voor een van onze geweldige 
kampen? Meld je dan nu aan op de website. 

Vragen & uitgebreide informatie
www.helioskampen.nl 
info@helioskampen.nl 
www.facebook.com/helioskampen

Onze kampen hebben een eigen naam gekregen! 
Helios, kampen van de Christengemeenschap. 
Helios, de naam van de zonnegod uit de Griekse 
mythologie, staat voor de warmte, de regelmaat 
en het samenzijn dat de kampen kenmerkt. 
De kampen mogen dan een nieuwe naam 
hebben gekregen, de inhoud van de kampen blijft 
hetzelfde. Verschillende landschappen waarin 
witte tenten oprijzen, groene weiden omgeven 
door bossen en weelderige natuur. Wintersport, 
avondzang, zeilen, driedaagse, sport, spel en 
samen stille momenten vieren. Elk kamp, met een 
uniek thema en boordevol uitdagingen, wordt tot 
in de puntjes voorbereid door jonge enthousiaste 
stafleden. Zo wordt elk kamp een plaats voor 
verdieping, avontuur, ontspanning en veel, heel 
veel plezier. 

De Christengemeenschap 
Op ieder kamp gaat een priester van de 
Christengemeenschap mee, die zorg draagt voor 
de cultische momenten op kamp. Deelnemers 
van de Helios kampen hoeven geen binding te 
hebben met de Christengemeenschap. Wel is het 
van belang dat de deelnemers instemmen met 
het karakter van de kampen en deelnemen aan 
de cultische momenten. Op de website staat 
meer informatie hierover.
 
Aanmelden 
Aanmelden voor een van de kampen kan via 
de website. Mocht je geen toegang hebben 
tot internet of wil het aanmelden niet lukken, 
dan kan contact opgenomen worden met het 



Zomerkampen
2019 Jeugd, kind en gezin

www.helioskampen.nl


