
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamp 2017 

 

Mol 



 
De examens of toetsen komen eraan, de zon zorgt voor tropische temperaturen, 

de terrasjes zitten vol jongeren, de zwembaden worden weer gevuld en dan… dan 
is er het fantastische VIB-KAMP! 

 
 

Dit jaar trekken we er opnieuw op uit om ons tien dagen te amuseren in Mol. Zoals 

gewoonlijk gaan we ook dit jaar met tenten op kamp. Dat wil dus zeggen dat de BB’ers en 

de Oudsten tien dagen in tenten leven, wonen, spelen, slapen, … En enkel kunnen 

meegenieten van het paviljoen als het gaat over sanitair en de grandioze keuken. Voor de 

Leeuwkes en de Beerkes zijn er voldoende bedden voorzien in het paviljoen. Iedereen 

zorgt wel zelf voor een slaapzak, matrasovertrek en kussen. 

 

Inschrijving 

Dit jaar gaan er enkele veranderingen plaatsvinden bij de inschrijvingen. Voor de eerste 

keer gaan we inschrijvingsavonden organiseren waar jullie op worden uitgenodigd. Hier 

zal de leiding aanwezig zijn en kunnen de ouders nog enkele vragen stellen indien ze deze 

hebben. De inschrijvingsavonden zullen plaatsvinden op donderdag 29 juni en zondag 2 

juli telkens van 19.00u-20.30u. Kan je toch niet komen naar de inschrijvingsavonden? 

Stuur dan een mailtje naar wouter.rombouts@hotmail.com om je in te schrijven. 

 

Vertrek 

We komen op dinsdag 1 augustus om 08.30u allemaal samen aan het VIB-lokaal. De BB’ers 

en Oudsten vertrekken om 09.00u met de fiets naar Mol. De fietsen dienen helemaal in 

orde te zijn. De beerkes en leeuwkes vertrekken ook om 09.00u met de auto’s naar Mol.  

 

Bagage  

De bagage wordt op 30 juli tussen 18.00u en 19.00u naar het lokaal gebracht. De leiding 

zal er dan voor zorgen dat jullie bagage veilig op de kampplaats geraakt. De BB’ers en 

Oudsten nemen op 1 augustus best nog een rugzak mee tijdens het fietsen. Hierin mag 

nog een drankje en hapje van thuis inzitten voor tijdens het fietsen.  

  



Aankomst 

De beerkes worden opgehaald door de ouders op vrijdag 4 augustus om 18.00u aan de 

kampplaats. Je kan zeker en vast ook je kindjes laten carpoolen indien je er niet geraakt. 

De Leeuwkes, BB’ers en Oudsten komen op donderdag 10 augustus terug met de trein 

naar het station in Turnhout en zullen daar rond 18u00 zijn. We zouden dan ook willen 

vragen om jullie kinderen aan het station in Turnhout te komen halen.  

Omdat het allemaal wat verwarrend klinkt staat hieronder een schema van de vertrek- en 

aankomsttijden: 

 VERTREK AANKOMST 
Groep Datum Uur Vervoer Datum Uur Vervoer 

Beerkes Di 1 aug 09u00 Auto’s ouders Vr 4 aug 18u00    Auto’s ouders 
Leeuwkes Di 1 aug 09u00 Auto’s ouders Do 10 aug 18u00 Trein 

BB’ers Di 1 aug 09u00 Fiets Do 10 aug 18u00 Trein 
Oudsten Di 1 aug 09u00 Fiets Do 10 aug 18u00 Trein 

 

Wat moet je zeker meenemen? 

 Voor degenen die in tenten slapen: een veldbed of luchtmatras, een kussen, een 

slaapzak en een zaklamp. 

 Voor degenen die binnen slapen: een matrasovertrek, een slaapzak en een kussen. 

 Een zwembroek, toiletgerief, kleren die vuil mogen worden, stevige schoenen en 

een goede regenjas en een hoedje/petje tegen de zon. 

 Een drinkbus/veldfles is handig, maar zeker niet verplicht. 

 Al je kleren voorzien van naam is verplicht, zeker je VIB-kledij. Zo gaat er veel 

minder verloren.  

 Ieder kind brengt ook een pot choco, confituur, smeerkaas of iets anders lekkers 

mee en geeft deze af bij de aankomst.  

 Alle Oudsten mogen zeker hun identiteitskaart niet vergeten mee te nemen! 

 

Er volgt nog een brief per groep als je nog iets extra zou moeten meebrengen. 

  



Wat moet je zeker niet meenemen?  

 Mp3-spelers, Smartphones, GSM’s,… ja, ook jullie Oudsten. Je mag hem toch niet 

gebruiken.  

 Ipod, Iphone’s, Ipads,… 

 Snoep en drinken (je krijgt van ons eten, dessertjes, 4-uurtjes, … Je zal heus niks 

tekort komen!) 

 Zakmessen, aanstekers,… 

 

 

Zoals gezegd organiseren wij dit jaar weer een 

bezoeknamiddag voor alle ouders, grootouders, vriendjes 

of vriendinnetjes. Kortom, iedereen die eens een kijkje wil 

komen nemen naar jouw kampplaats kan dit doen op 

zaterdag 5 augustus vanaf 17h00. Om onze namiddag een 

beetje gezelliger te maken, organiseren wij een barbecue. 

Gelieve je wel vooraf in te schrijven door middel van het 

inschrijvingsformulier of via de online inschrijving. Leden zijn al ingeschreven voor het 

kamp en hoeven zich dus niet nog eens in te schrijven voor de barbecue.  

 
De eigenlijke inschrijving 

Wil je zeker meegaan op kamp? Schrijf je dan zeker in! Dit jaar gaan er enkele 

veranderingen plaatsvinden bij de inschrijvingen. Voor de eerste keer gaan we 

inschrijvingsavonden organiseren waar jullie op worden uitgenodigd. Hier zal de leiding 

aanwezig zijn en kunnen de ouders nog enkele vragen stellen indien ze deze hebben. Je 

kan je inschrijvingsstrookje al invullen op voorhand en dit dan komen afgeven.   

De inschrijvingsavonden zullen plaatsvinden op donderdag 29 juni en zondag 2 juli telkens 

van 19.00u-20.30u. Kan je toch niet komen naar de inschrijvingsavonden? Stuur dan een 

mailtje naar wouter.rombouts@hotmail.com om je in te schrijven. 

(Inschrijvingen zijn wegens praktische redenen open tot 14 juli.) 

 

  



 

 

NAAM: 

…….…………………………………………………… 

VOORNAAM: ……………………………………………… 

GROEP:………………………………………………………… 

ADRES:………………………………………………………… 

     ………………………………………………………… 

TEL  ………/…………………………………………………… 

GEBOORTEDATUM:……………/……………/…………… 

 

HUISARTS:……………………………………………………………………………… 

BLOEDGROEP:…………… 

MEDISCHE GEGEVENS die van belang kunnen zijn voor onze verpleegsters van dienst. 

Bijvoorbeeld: suikerziekte, astma, hartkwaal, epilepsie, huidaandoeningen, slaapwandelen, 

allergieën voor bepaalde stoffen, geneesmiddelen of voedingswaren, bedwateren, … 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
MEDICIJNEN in te nemen tijdens het kamp: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Betalen cash / overschrijving : € ………     

BE38 7330 0473 7872 

 

Handtekening ouders    Handtekening lid 

 

 

KLEEF HIER JE GELE STICKER 



 

BARBECUE 

 

Inschrijving bezoeknamiddag op zaterdag 5 augustus vanaf 17 uur. Het einde is voorzien 

rond 20 uur. Inschrijven doe je door onderstaande gegevens in te vullen en af te geven 

aan de leiding. Leden die mee op kamp gaan moeten niet nog eens inschrijven. 

 

Naam: …………………………………………………………………………… 

 

Schrijft in voor: 

 

…………  Volwassene(n) x 10 euro = ………………………. 

 

………… Kind(eren)  x 6 euro  = ………………………. 

 

     TOTAAL = ………………………. 

 

 

 

Gelieve dit bedrag samen met het inschrijvingsgeld over te schrijven of dit cash mee te 

geven met de leiding. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Adres waar je je brief naar mag sturen: 

VIB Vlimmeren 

Naam kind / Groep kind 

Hoogstraat 132 

2400 Mol 

 
 
Wij hopen dat we Mol opnieuw onveilig kunnen maken met de 
volledige groep. Ons kamp is het hoogtepunt van het jaar en 
absoluut niet te missen! Als je toch nog niet helemaal overtuigd 
bent, vraag je maar eens aan je vriendjes of vriendinnetjes die al wel een 
keertje mee zijn gegaan hoe leuk deze tien dagen wel niet zijn! 
 

 

Vele groetjes, 

Anne, Ben, Inez, Jana, Janne, Jarne, Jelle, Jenthe, Jinthe,  

Caro, Thomas, Jolien, Kaat, Nathalie, Lisa, Lore, Lotte, Mathias, Michaël,  

Charlotte, Siebe, Cleo, Saar, Vincent, Willem, Wouter & Yanick 

 

Twijfel je nog of heb je nog vragen?  

Bel ons dan maar even op of stuur een mailtje! 

 

Rombouts Wouter 

Schuttersstraat 4 

2340 Vlimmeren 

0476/85.38.19 

wouter.rombouts@vibvlimmeren.com 

Rekeningnummer VIB: BE38 7330 0473 7872 

 

meer info op www.vibvlimmeren.be

 

mailto:wouter.rombouts@vibvlimmeren.com

