
Kamp 2017
Zutendaal

11 tot 20 augustus



Uiteraard ben jij iemand die van 
zodra je het woord “kamp” hoort 
een gat in de lucht springt en 
onmiddellijk al je spullen al gaat 
pakken. 
Daarom hebben wij speciaal voor 
jou dit boekje gemaakt!

De meesten onder ons weten 
allemaal wat het kamp inhoudt, 

maar voor die enkelen die 
voor de eerste maal meegaan 
op kamp, toch even een korte 

samenvatting: 

Uiteraard zit je al een heel jaar op 
het puntje van je stoel te wachten 
om die ene vraag te stellen die op 

het puntje van je tong ligt: “Lei-
der, leidster, naar waar gaan wij 

dit jaar op kamp?” 
Dit jaar gaan we het plezier 
opzoeken in 
West-Vlaanderen, dicht bij het 
zeetje!
Ons kamphuis is 
De Woushoeve, in Zutendaal.   

Liefste mama’s, papa’s , 

maar vooral supercoole 

speelpleinkameraadjes!



Enkele sfeerbeelden, 
krijg je er al zin in? ;-)



Thema…
Elk jaar hebben we natuurlijk ook een 
superformidastisch kampthema! Maar 
zoals jullie weten, blijft dat nog een 
goed bewaard geheim! :-)

SPANNEND!

Groepen op kamp
Het kamp is voor kinderen van 7 tot 15 jaar. 
Onze rakkers worden als volgt ingedeeld:

Jongste:  Kameraadjes van 7 tot 9 jaar (1ste-3de leerjaar)

Midden: Stoere kerels en knappe meiden van 10 tot 12 jaar (4de-6de leerjaar)

Oudste: Ruige tieners van 13 en 15jaar.  ( 1ste-3de middelbaar)

Elke groep heeft zijn eigen activiteiten en zijn eigen leiding. 
Bij sommige activiteiten als groot spel worden de groepen wel eens door 
elkaar geschud. Eten doen we ook allemaal samen in de grote refter. 
Het thematoneeltje, het journaal en het interview met de leiding gebeurt ook 
met alle groepen samen. 

Elke groep slaapt in een aparte slaapzaal. De oudste jongens en meisjes 
worden gesplitst en indien nodig slapen zij in tenten.

Daguitstap en 2-daagse

Alle groepen gaan 1 dag tijdens het kamp op daguitstap. Dit kan zijn naar bv. 
een speeltuin of zwembad in de buurt. We gaan dan lekker gaan picknicken en 
beleven een dolle dag buiten het kamphuis. 

De oudste gaan tijdens het kamp op een keileuke 2-daagse! Zij vertrekken te 
voet of met de fiets op zoek naar een leuk plekje om te overnachten. Een grote 
stevige rugzak en goede stapschoenen zijn hier zeker aan te raden! 
Het avontuur kan beginnen!



Hoe ziet een kampdag er
uit? 
08u00:  Gewekt worden door jullie liefste leiding :-)

08u30: Ontbijt

10u00: Ochtendactiviteit

12u00: Middagmaal

13u30: Platte rust (want we zijn al moe van al dat eten en spelen!) Hier 
kunnen de kindjes brieven en binnenpostjes schrijven.

14u30: Middagactiviteit

16u00: Heerlijk 4-uurtje

16u30: Middagactiviteit

18u00: Avondmaal

19u30: Vrij spel

20u00: Toneeltje, journaal, en het interview met iemand van de leiding

20u30: Avondactiviteit

21u00: Bedtijd voor onze lieve kleine jongste schatjes!

21u30: De middengroepers kruipen onder hun deken!

22u00: De oudste proberen te gaan slapen!



De LEIDING!
Natuurlijk zijn er ook nog deze mensen die dag en nacht paraat staan om 
hun groep het kamp van hun leven te bezorgen! 
Wie jouw leiding wordt op kamp… nou, dat is nog af te wachten, want zo-
als je weet vertellen wij lekker niets!  :)
Het is nog een grote VERRASSING! 

Inschrijvingen
Je kan je nog ten allerlaatste vrijdag 4 augustus inschrijven voor het kamp.
Dit kan je tijdens de werking doen bij iemand van de hoofdleiding die 
aanwezig is op het plein. Ook telefonisch kan er ingeschreven worden (de 
nummers staan enkele pagina’s verder).

Wil je graag een vriend of vriendin meenemen op kamp, ook al zit hij of zij 
niet bij het speelplein? Geen probleem! Iedereen is welkom! 



Bikke bikke bik, hap hap hap 
… 
Onze kookleiding heeft samen gebrainstormd en het heeft hen bloed, zweet 
en tranen gekost, maar ze zijn er weer in geslaagd om alweer een heerlijk 
menu voor jullie in elkaar te knutselen! 
Met de beste recepten uit voorgaande edities presenteren ze ons het top-
menu 2015

             - Ontbijt om duimen en vingers van af te likken
                - Middagmaal met lekker veel afwas
                - Avondmaal om weer voldoende krachten op te doen
                - Voldoende knabbeltjes tussendoor om de laatste 
     honger te verdrijven

PS: Kledij met elastiek is aangewezen om de bijgekomen kilo’s te verbergen.
Smakelijk! 



Inpakken? OK! Maar wat? 
Wij vragen om alle kledij te tekenen, zo vinden we snel de eigenaar terug.

Slaapgerief
Slaapzak (IEDEREEN brengt er 1 mee). Eventueel nog een extra deken.
Een hoeslaken
Kussensloop
Je favoriete pyjama
Je allerliefste knuffelbeest

Kledij:
T-shirts
2tal lange broeken
Shorts 
2 truien (een dikke en een dunne)
REGENKLEDIJ
Ondergoed (vergeet geen reserve-ondergoed)
Kousen
Stevige schoenen
Sandalen of ander licht schoeisel
Zwemgerief
Kledij die vuil mag worden (die je achteraf niet meer terugwilt )
Kousen
Stevige schoenen (om goed mee te wandelen)
Sandalen
Speelschoenen

Persoonlijke hygiëne:
Badhanddoek
Washandje
Zeep (ofwel een blok zeep in een doosje, ofwel een flesje zeep in een zakje)
Shampoo (vergeet dit niet, want je zal het nodig hebben)
Tandenborstel (vergeet dit alstublieft niet, denk aan de andere leden)
Tandpasta
Zakdoeken
Medicijnen als je die nodig hebt (meld dit ook aan de leiding!)
Zonnecreme
Aftersun als deze zonnecreme toch niet zo goed werkt :-)



Vergeet-mij-nietjes:
Zak voor vuillinnen
Zaklamp 
1 keukenhanddoek, voorzien van je naam (die niet veel kans maakt het kamp 
te overleven, vooral als deze wit zijn!)
Je identiteitskaart (of paspoort) als je er een hebt
Je SIS-kaart (afgeven bij vertrek aan je leiding)
Een hoofddeksel
Iets om te lezen tijdens de platte rust
Je drinkbus van Tom Boonen
Een vuilzak voor je vuile kleren
Schrijfgerief, papier, adressen en enveloppen voor als je kaartjes en brieven 
wil sturen
Een kleine rugzak voor op daguitstap te gaan
Een stevige rugzak voor op 2-daagse te gaan ( oudste en aspi’s)

Wat neem je NIET mee?
Juwelen
Gsm
Zakmes
Gevaarlijke wapens
Frisdrank
Mama, papa, oma, opa
Mp3 speler
Opgeplooide liefjes in de valies
Snoep : Zoals elk jaar hebben wij weer een 5-sterren kookploeg mee op 
kamp, Neem je toch snoep mee, dan wordt dit in bewaring gehouden door 
de leiding.

Je groepsleiding bezorgt je nog een persoonlijke brief met eventueel extra 
benodigdheden die enkel nodig zijn voor jouw groep!



Nog wat praktische informatie
 
We vertrekken op vrijdag 11 augustus  in de voormiddag: exact uur en plaats zal nog 
worden meegedeeld door jullie leiding :-) 
We komen alweer terug op zondag 20 augustus (normaal is dit rond 16u)
 
De bagage wordt  in de vrachtwagens geladen op woensdag 9 augustus. Gelieve de 
bagage binnen te brengen tussen 12u en 14u. 

Kostprijs van het kamp: Voor een spetterend kamp, met heerlijk eten en 
supertoffe leiding betaal je 160 euro.
Voor de jongste groep is er ook de mogelijk om een half kamp mee te gaan (van 11 tot 
15 augustus of 15 tot 20 augustus). Hiervoor betaal je dan 80 euro. De betaling kan zowel 
cash gebeuren of via overschrijving op het nummer BE05 0689 0696 4575
Klein zakgeld dat je mag meebrengen voor een ijsje of drankje op daguitstap : max 15 euro

Terugbetaling
Aangezien het kamp toch een relatief grote kost met zich meebrengt, bestaan er 
organisaties die je informatie geven over en kunnen helpen  hoe u deze 
financiële last wat lichter kan maken.
Sinds enkele jaren betalen de mutualiteiten namelijk een deel terug van
lidgelden of kampgelden waarin uw zoon of dochter zit.
Ook bij de overheid kan u uw kosten voor het kamp binnenbrengen. U kan
namelijk via uw belastingsaangifte het kampgeld terug trekken per kind.
Als u meer informatie wil kan u ook altijd bij de hoofdleiding terecht.

Post! 
Op kamp doen we het nog steeds oldschool, geen facebook, hotmail, gmail,
outlook express, nee, nog echt geschreven papiertjes, dus daarom geven we je
het adres zodat je dit kan delen met de wereld en zoveel mogelijk kaartjes kan
ontvangen.

Kampadres:
TAV: naam van uw kind (Speelplein Pietieterken) 
Jeugdheem “WOUSHOEVE”
Maastrichterstraat  15
B –3690 Zutendaal

Voor velen is dit het leukste moment van de dag. Glunderend staan ze dan op
een hoop te wachten tot de leiding hun naam afroept, om dan stralend hun post
te gaan halen.
Als je als ouder zelf graag post krijgt van je kleine/grote kapoen, kan je er best voor zorgen 
dat hij of zij daarop voorzien is. Geef dus zeker een adressenlijst, etiketten of 
voorgeschreven enveloppen mee met eventueel al een postzegel op. Je kan postzegels bij 
ons op kamp zelf kopen aan de prijs van € 0,60, wat dezelfde prijs is als in een postkantoor 
(wij gebruiken altijd priorzegels).



Contactpersonen
 
Heb je nog vragen over het kamp of ben nog niet zeker? 
Je kan altijd bij terecht bij de kampverantwoordelijken:
 
Jana Schepens: 0479/75.50.55
Jannick Vercauteren: 0493/67.86.55
Yasmine Murphy: 0471/85.30.05 
Neal Murphy: 0495/99.86.29
Jana De Brabander: 0478/70.38.33                                                                                                                                    
     
Op kamp kan je ons ook op deze nummers bereiken, maar enkel in uiterste 
nood! 

TADAAAA!

Hopelijk hebben jullie al MEGA-veel zin om mee te gaan op kamp! 
Wij kijken er alvast naar uit! 
Tot 11 augustus!!
Om nog meer zin te krijgen in het kamp, zie je hier nog enkele sfeerbeelden 
van vorige kampen:



TOT DAN!


