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OPEN KAMP 2022 

KAMPBOEKJE 
 

 

Hallo,  

Als je naar buiten kijkt,  

zie je de zon al af en toe schijnen en misschien krijg je dan weer die kriebels. 

Niet alleen zomerkriebels maar ook heel veel leuke kampkriebels, want 

inderdaad: ook dit jaar gaan we op Open Kamp!  

Dit jaar trekken we er met z’n allen op uit naar Beringen. Van 15 tot 20 

augustus verblijven we daar op onze spetterende  kampplaats.  

Wij, de leiders en leidsters, bereiden dit kamp al een tijdje voor en staan te 

popelen om jullie onder te dompelen in 6 dagen lang leven op het ritme van de 

wind en de zon. Je kan natuurlijk niet zomaar vertrekken.  

Verder in dit kampboekje vind je alles wat je moet weten over het kamp. Wij 

hebben er alvast heel veel zin in, jij ook? 

Groetjes, 

Ploeg Open Kamp 
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PRAKTISCHE INFO 

INSCHRIJVEN 

 
Je kan je inschrijven via onze website: https://gouwlimburg.be/node/34  
Of vul het inschrijvingsformulier en mail het naar limburgopenkamp@gmail.com 

KOSTPRIJS 

Het kamp kost 30 euro per persoon. 

Betaalmethode 

• Cash bij aanvang van het kamp in een enveloppe. 

• Via overschrijving: 

o rekening op naam van: Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Limburg Open 

Kamp  

o rekeningnummer: BE39 7310 4783 5119 

o met de vermelding:  OK + naam kind(eren) 

 

KAMPPLAATS – ADRES 

Ontmoetingshuis Den Tris 

Steenstortstraat 8 

3582 Koersel (Beringen) 

 

AANKOMST EN VERTREK 

Aankomst:  Maandag 15 augustus tussen 11u00 – 12u00 

Vertrek:  Zaterdag 20 augustus om 14u00 

Het vervoer van en naar de kampplaats  dien je in principe zelf te voorzien. Wij beseffen dat 

dit niet altijd gemakkelijk is. Heb jij geen vervoer van en naar de kampplaats? Laat het ons 

weten! We zoeken dan samen naar een oplossing. 

CONTACTGEGEVENS 

 

Heb je nog vragen of wil je extra informatie? 

• Telefoon: 0494 / 24 88 02 (Lisa Mertens, groepsleidster)  

• Email: limburgopenkamp@gmail.com 
 

https://gouwlimburg.be/node/34
mailto:limburgopenkamp@gmail.com
mailto:limburgopenkamp@gmail.com
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WIE GAAT ER ALLEMAAL MEE? 
 

DE LEDEN… 

 

We organiseren Open Kamp voor de volgende leeftijdsgroepen:  

• Welpen    8 jaar – 10 jaar 

• Jonggivers  11 jaar – 13 jaar 

• Givers   14 jaar – 17 jaar 

Samen met de leiding speel je spelletjes speciaal voor jouw leeftijd. Sporten, pleinspelen, 

een bosspel, knutselen, wandelzoektocht, gezellig samenzijn aan het kampvuur… alles zit 

erin. De laatste kampavond organiseren we een leuk feest. Samen zingen, dansen, toneel 

spelen… een echte bonte avond! 

 

DE LEIDING 

 

Open Kamp wordt georganiseerd door een vrolijke bende ervaren leiding. Ze zijn doorheen 

het jaar leiding bij jeugdverenigingen of sportclubs. Of hebben ervaring in het jeugdwerk. 

 

 
 

DE KOOKPLOEG 

Elk jaar kunnen we rekenen op een fantastische kookploeg. Zij zorgen voor vier maaltijden 

per dag (ontbijt, lunch, vieruurtje en avondmaal). Vermeld voedselallergieën zeker op het 

inschrijvingsformulier en de medische fiche!  
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EEN DAG OP KAMP 

DAGINDELING 

Hoe ziet een dag op kamp eruit? Van vrolijk wekken tot zoete dromen, en veel spelen 

tussendoor. 

08u00  Opstaan + wassen ( De leiding maakt jullie wakker) 

08u30  Eten + afwassen 

09u30  Spel A 

12u30  Eten + afwassen 

 

13u30  Platte rust / vrij spel 

14u00  Spel B 

16u00  4-uurtje (koek/fruit eten) 

16u30  Spel C 

18u00  Eten + afwassen 

 

19u00   Avondprogramma  

20u30  Wassen + slapen ( welpen) 

21u30  Wassen + slapen (jonggivers en givers) 

 

WE SLAPEN IN TENTEN EN  LOKALEN…  

Onze welpen slapen in grote slaapzalen. De jonggivers en givers kamperen in tenten. Voor 

iedereen hebben we een goed veldbed, een slaapzak en een extra dekentje. Je slaapt samen 

per leeftijdsgroep en jongens en meisjes liggen gescheiden. In de slaapzalen is het steeds stil. 

De leiding houdt een oogje in het zeil. Ook ’s nachts is er nachtbewaking
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WAT NEEM IK MEE? 

  

Kledij  Toiletgerief 
Kleding  Handdoeken 
T-shirts  Washandjes 
Broeken (kort en lang)  Zeep en shampoo 
Pet  Tandenborstel 
Jas/regenjas  Tandpasta 
Warme trui  Kam/haarborstel 
Ondergoed  Persoonlijke hygiëne  
Kousen  Allerlei  
Schoenen en laarzen  Zakdoeken  
Slaapgerief  Zaklamp 
Pyjama  Identiteitsbewijs 
Kussen  Medicijnen  
Knuffeldier  2 klevers ziekenfonds 
Hoeslaken matras (welpen)  Medische fiche 
Zwemspullen    
Grote badhanddoek   
Zwembroek of badpak   

 

Heb je zelf geen veldbed of luchtmatras, slaapzak of dekentje dan is dat geen enkel probleem. 

Voor iedereen voorzien wij deze spullen. 

 

Elektronica (computer, gameconsole…) laat je thuis. Deze kunnen enkel stuk gaan. Je gsm kan 

je meenemen, maar deze zal je niet altijd gebruiken. Aan de start van het kamp maken we hier 

afspraken over. 
 

GOED OM TE WETEN…  

✓ Zorg ervoor dat je al je spullen herkent. Schrijf er je naam in of markeer ze. 

✓ Neem geen geld of snoep mee! Met geld kan je niets doen en wij zorgen voor veel lekkers. 

✓ Breng enkel kleren mee die vuil mogen worden.  

✓ Breng je medische fiche, klevers van het ziekenfonds en een identiteitsbewijs mee. De 

leiding houdt deze het hele kamp bij. 

✓ Breng je medicatie mee en vul nauwkeurig de medische fiche in. De leiding geeft tijdig 

alle medicatie 


