
 
       
 
Eindelijk!!! Na een jaartje geduldig wachten mogen jullie weer vertrekken voor een nieuw avontuur. Groot kamp 2014 
komt eraan!!! Dit jaar slaan we onze tenten op in Auw bei Prüm, een deelgemeente van Rijnland-Palts. Om alles ordelijk 
te laten verlopen en omdat we dit jaar enkele leden hebben die voor het eerst op kamp vertrekken willen we de nodige 
informatie verstrekken. 
 
VERTREK: Alle leden komen samen op woensdag 30 juli om 9u45 aan de kerk. Om 10u00 is er een 

kampmis. Na de kampmis zullen we dan met een bus richting kamp vertrekken. Voor de 
GOMPIES en RAKKERS is het vertrek een paar dagen later. De Gompies komen met 
bezoekdag (3 augustus) op en de rakkers worden gebracht op de 6e augustus!!   

 
TERUG: De terugkeer is voorzien voor zaterdag 9 augustus om +  15u30 aan de jeugdlokalen. 
 
BAGAGE: Deze dient op de vertrekdag zelf meegenomen te worden. 
 
WAT MEENEMEN ? 

- Slaapgerief:  slaapzak, kussen, warm deken; 
- Bedjes: deze zijn voorzien voor ieder lid, gelieve geen andere bedjes mee te geven aub! Dit voor de 

vracht te beperken; 
- Toiletgerief: tandpasta en tandenborstel, shampoo en zeep, kam, washandjes en handdoeken (10 dagen)

 scheergerief voor de grote jongens; 
-Kleding: kousen voor 10 dagen,  

lange en korte broeken (min. 5 lange broeken),  
ondergoed voor 10 dagen 
genoeg dikke bloezen want ‘s avonds kan het zeer koud worden, en dan is een dikke bloes 
altijd welkom, een warme waterdichte jas meenemen is sterk aan te raden; 
T-shirts, minstens 3 paar schoenen, eventueel laarzen en goede wandelschoenen; regenkledij; 
zwemkledij (gelieve een zwemslip mee te nemen (voor de jongens), want in de plaatselijke 
zwembaden is dit verplicht) 

-Allerlei: zaklamp en identiteitskaart;  
SIS kaart van de ziekenkas; 
persoonlijke medicamenten; 
zonnecrème, zonnebril, iets voor op het hoofd;  
een beetje zakgeld (er is 2x per dag drank te verkrijgen aan een goedkope prijs). 

 Voor Sjoors, Aspies en +16 natuurlijk een rugzak voor tweedaagse.  
 
Men neemt beter een paar kledingstukken meer mee, want de Ardense  

avonden en nachten kunnen zeer koud zijn. 
 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het snoepgedrag van hun kinderen.  Door ons wordt 
enkel snoep na het avondspel getolereerd.  Wanneer voor het avondspel gesnoept wordt, 
wordt de snoep afgepakt en niet teruggegeven.  De kookmoekes doen namelijk hun 
uiterste best om lekkere maaltijden te bereiden. 
 
!!! GEEN GSM: GSM wordt ten alle tijden afgenomen en zal pas worden    
                       teruggegeven op het einde van het kamp ! 
 
We hopen dat het weer een onvergetelijk kamp wordt,  maar samen met jullie aanwezigheid en plezier zal dat wel geen 
probleem zijn. Voor verdere inlichtingen kunnen jullie altijd terecht bij de groepsbegeleiding. Tijdens het kamp kunnen 
jullie ons altijd bereiken op de volgende telefoonnummers:  
 
 Jasper Willems           0479/57.66.96  
Charlotte Willems                 0474/75.05.07      
 
 
                           Tot dan, de begeleiding. 


	Jasper Willems           0479/57.66.96

