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INLEIDING 
 

 

Het aftellen is terug begonnen. Over 9 weken, 4 dagen, 7 uur en 25 
minuten vertrekt de Jeugdkring op kamp! (of toch ongeveer) 
In dit Binnenpretje kan je al de nodige info vinden over ons jaarlijks 
kamp. We leggen je uit hoe je je dient in te schrijven, te betalen, 
waar en hoe we gaan, en nog zo veel meer. Heb je na het lezen van 
dit kampbinnenpretje nog vragen? Geen nood! De leiding van jouw 
kind komt enkele weken voor het kamp langs om een antwoord te 
geven op al uw vragen. Gelieve dit boekje grondig na te lezen zodat 
alles vlot kan verlopen. 
 
Naast alles over het kamp vindt u ook nog extra info over de 
afgelopen en de toekomende maanden in het Binnenpretje. 
 
Veel leesplezier!  

  



ACTIES 

1. Gratis melk op kamp 

 

Net zoals de vorige jaren kunnen we gratis melk meenemen naar 
het kamp, maar dan moeten we weer zoveel mogelijk Joyvalle 
drinken. Aan elke fles Joyvalle hangt er een houten flapje. Per 10 
flapjes krijgen we 1 liter gratis melk. Geen reden dus om deze niet 
te sparen en ze aan jouw favoriete jeugdbeweging te geven.  
Dit jaar vind je ook houten flapjes terug op de verpakkingen van 
Appelsientje. Ook hiermee kan je ons een waar plezier doen. 
Hierbij verplichten we jullie natuurlijk niet om allemaal Joyvalle-
melk of Appelsientje te kopen. Deze actie is bedoeld voor mensen 
die deze producten reeds in huis halen. Indien je flapjes voor ons 
verzamelt, gelieve deze voor 21 mei aan ons te overhandigen.  
Meer info vind je op: www.samenopkamp.be 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.samenopkamp.be/


 2. Jullie rommel is ons speelgoed 

 

Naast melk- en fruitsapflapjes hebben we natuurlijk ook materiaal 
nodig om al onze spelletjes op zo een kamp en doorheen het 
Jeugdkringjaar te kunnen spelen. Indien je thuis nog enkele van de 
volgende spulletjes hebt liggen en deze niet langer gebruikt of net 
wou weggooien, nemen wij die graag aan. We zijn op zoek naar:  
 

o Hout voor het kampvuur 

o Balpennen en ander schrijfmateriaal  

o Lego (knex) 

o Jutten zakken  

o Kurken  

o Gekleurd papier  

o Kleurplaten 

o Stapelbare zetels (alleen leder) 

o Grote vellen papier 

o Verkleedkleren  

o Maskers 

 

Indien u andere dingen heeft staan en waarvan u denkt dat we ze 
wel kunnen gebruiken, mag u ons zeker eens contacteren.  

 

Alvast hartelijk bedankt! 

 

 
  



KAMP 

1. Thema – Een kijkje in het archief 
 
Drie leiders van de Jeugdkring zitten opgesloten in een kamer. Deze 
kamer staat vol archiefkasten die overladen zijn met documenten die 
de geschiedenis van Jeugdkring Huldenberg vertellen. De enige manier 
om uit de kamer te ontsnappen is door een geheime code te kraken. 
Om dit te doen, moeten de leiders tips zoeken in al de documenten. 
Zullen ze de code kunnen kraken? Want 50 jaar geschiedenis is wel 
heel veel om door te zoeken!  

 
2. Waar brengen we dit avontuur door? 

 

Deze spannende zoektocht door de geschiedenis brengen we door in 
het kamphuis Gîtes étapes Arbrefonaine. Deze is gelegen in de 
provincie Luik en is omgeven door prachtige bossen en velden. 
Kortom: De ideale locatie om ons ongelooflijk hard te amuseren en te 
ravotten! 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  



3. Dagindeling 

 

 7u         opstaan wekploeg 

 7u15        opstaan leiding, leden: aankleden en tafel dekken 

 8u         opening (aerobic, toneel, kreten, activiteiten 

trofeeën, verloren voorwerpen) 

 8u15     ontbijten, afwassen, sanitair 
 9u30     voormiddagactiviteit 
 12u         middageten & platte rust 

(eventueel spelletjes in de vergaderzaal?) 

 14u30     opening namiddagactiviteit 
 17u30     avondmaal & taakjes (afwas, aardappelen, sanitair) 
 20u         avondkoek & wassen bijtjes  
 20u30     slapen bijtjes & avondkoek & wassen spoken 

 21u         slapen spoken, avondkoek & wassen moorwroeters 

 21u30    slapen moorwroeters, avondkoek en wassen    
machonijnen 

 22u00    slapen machonijnen, avondkoek en gsm knoepers 
 22u30     slapen knoepers 

 

 

 

 

4. Wie gaat er mee? 

 

De 9 flinke mannen en de 2 schattige vrouwen die jullie nu wel al 
kennen, begeleiden de kinderen doorheen dit doldwaas avontuur. 
Achteraan het binnenpretje staan hun gegevens nog eens.  
Naast de 11-koppige leiding, gaan er ook 4 kookouders mee. Zij gaan 
al jaren mee en hebben tonnen ervaring. Ze bereiden de lekkerste 
soep en de heerlijkste patatjes. Kortom het zijn stuk voor stuk heerlijke 
gerechten om duimen en vingers van af te lekken. Smakelijk! 

 

 
 



5. De laatste avond 
 

Om het kamp in schoonheid af te sluiten, eindigen we zoals 
gewoonlijk met “De Laatste Avond”. Deze avond zal natuurlijk 
helemaal in teken van het kampthema staan. We organiseren een 
heuse modeshow. Het is dus de bedoeling dat iedereen zich verkleed 
in een oud kampthema. Voor inspiratie op te doen kan je altijd 
terecht op onze site bij de foto’s van voorbije kampen. Al de voorbije 
thema’s vind je op het einde van het Binnenpretje ook terug vanaf 
het jaar 1977, want dit is het eerste jaar dat de jeugdkring op kamp 
vertrok! 
De origineelste van iedere leeftijdscategorie worden zelfs beloond! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 6. Wist je dat : 
 

 Er geen bezoekdag is? 

 Het Jeugdkring-uniform verplicht mee moet op kamp? 

 Je naam in je uniform en op je sjaaltje moet staan? 

 Je bij ons een ‘kampkaart’ kan kopen met postzegel (€0,50)? 

 Snoep niet nodig is, omdat je zal zeker niet omkomen van de 
honger? 

 Als je kind in bed plast, je dit moet melden aan de leiding? 

 Je bij het vertrek je medicatie moet afgeven? 

 De jongsten onder ons hun portefeuille met naam, 
voorgeschreven briefomslagen en maximum €10 ook moeten 
afgeven bij het vertrek? 

 De Knoepers hun GSM mogen meenemen, maar dat ze deze 
enkel tijdens de avondkoek mogen gebruiken? 

 MP3 spelers, spelconsoles, horloges, wekkers en dergelijke 
thuis gelaten worden? 

 Een brief van het thuisfront krijgen altijd leuk is? 

 Mama en papa het ook fijn vinden om af en toe een brief te 
krijgen? 

 Er bij de thuiskomst wasmanden zullen klaarstaan met alle 
verloren voorwerpen? 

 We het zeker niet nalaten om naar het thuisfront te bellen als 
er iets met je zoon of dochter is? 

 Het kamp weer geweldig super mega leuk zal worden?! 
 Dit jaar de knoepers weer twee dagen op voorhand met de fiets 

naar het kamphuis trekken? Meer info hierover volgt nog. 
 Iedereen een keukenhanddoek en broodplankje moet 

meebrengen met je naam op? 

 De knoepers ook allemaal een aardappelmesje moeten 
meebrengen? 

 De leiding ook wel eens graag een postkaartje krijgt? Onze 
mama’s en papa’s zijn er met de jaren mee gestopt… 

  
  



7. Praktische Informatie 
 

Kampplaats:  
 

Gîtes étapes Arbrefonaine 
Les Marottes 48 
4990 Lierneux 
 
Noodnummer (enkel in geval van nood):  
Pieter: 0475/77 73 29 Isabeau: 0493/19 65 99 

 

Valiezen:  
Woensdag 10 juli tussen 19u en 20u af te geven aan de lokalen.  

 

Vertrek:  
Donderdag 11 juli spreken we in uniform af aan de lokalen om 
stipt 13u30 en om 14u vertrekken we met onze bus. 
 
Terugkomst:  
Een bus brengt ons allemaal veilig terug naar Huldenberg op 
zondag 21 juli. We zullen rond 15u aankomen aan de lokalen. 
We zullen ook op onze facebookpagina iets posten wanneer we 
bijna aankomen.  

  



8. Wat zit er in mijn valies? 

Gelieve overal de naam van het kind op te zetten en dit blad 
mee te geven in de valies. Zeker voor de Bijtjes en Spoken is dit 
een must. 
 

Aantal kledingstukken: 
Onderbroeken(12)         
Hemdjes             
Slaapkleed/pyjama         
Paar sokken             
Shorts             
Bermuda             
Lange broeken         
Rokken             
t-shirts 

pulls 

hemden 

sweater 

jogging 

jas     
kw 

laarzen 

stevige 
stapschoenen(!!!) 

sandalen 

sportschoenen 

pantoffels 

badhanddoek 

Handdoek 

Washandjes  
Zwembroek 

badpak/bikini  
zwemgerief (badmuts) 

 

 

Opmerkingen: 

Verplicht mee te nemen: 
waskom 

toiletzak: 
- tandenborstel 
- tandpasta 

- beker 

- zeep 

- kam/ borstel 
- shampoo 

zakdoeken 

hoofdkussen 

onderlaken 

slaapzak/deken 

linnen zak (geen vuilzak)  
2 keukenhanddoeken met 
naam 

zakgeld in portefeuille met 
naam 

broodplankje met naam 

VERKLEEDKLEREN! 

Voorgeschreven omslagen       
(voor de kleinste onder ons) 
 

Knoepers: 
- fiets in orde 

- aardappelmesje 

 



9. Inschrijven 
 

Misschien wel hét belangrijkste deel, het inschrijven. Zonder 
inschrijving kan je niet mee. Je dient je in te schrijven op onze 
website: www.Jeugdkringhuldenberg.be . Daar vind je het formulier 
dat je online kan invullen en doorsturen. Zo hebben wij alle gegevens 
en kunnen we jullie contacteren indien nodig. Controleer goed of je 
je inschrijft voor het kamp en niet voor het Jeugdkringjaar. 
Naast het inschrijven, moet er ook betaald worden. Dat staat los van 
onze website. Dit jaar bedraagt de prijs €160 per kind, hier is alles 

inbegrepen. De prijs voor het derde kind van het gezin bedraagt €60. 
Je kan het geld cash aan de leiding geven of storten op het nummer:  
 

IBAN: BE75 7340 2466 1651                                    
BIC: KREDBEBB                                        
vzw Jeugdkring Huldenberg                                         

E. Gillistraat 7                                             
3040 Huldenberg                                         
Kamp Arbrefontaine + naam van het kind.  
 

Indien er vragen zijn omtrent het kampgeld, kan u zich steeds 
wenden tot de leiding. Wenst u dit liever niet op een 
zondagnamiddag te doen, kan u ons steeds contacteren per telefoon. 
Onze telefoonnummers zijn terug te vinden achteraan in het 
kampbinnenpretje.  
 

 
  



VARIA 

 

1.  Jeugdkring 50 jaar 
 

Jeugdkring Huldenberg is opgericht in het jaar 1969. Dit wil zeggen 
dat het in 2019 dus de 50ste verjaardag is van de jeugdkring! 
Natuurlijk gaan we dit gepast vieren! Heel ons kamp staat al in thema 
zoals jullie al te weten gekomen zijn. Maar dit is nog lang niet alles! 
Tijdens de Huldenbergse feesten zullen naast de jaarlijkse 
evenementen ook een paar specialekes worden georganiseerd dit 
jaar! Zo zal heel de Huldenbergse feesten lang een tentoonstelling 
plaatsvinden in de Kronkel over de voorbije 50 jaar jeugdkring. Om 
het weekend af te sluiten, komt een evenement van een paar jaar 
geleden terug: Smoutenbollen verkoop!!  
 
Hopelijk zien we jullie allemaal daar! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2. Facebook-pagina 
 

We hebben nu al enkele 
jaren een facebookpagina 
waar zo nu en dan een 
foto op komt van welke 
activiteit we op de zondag 
hebben gedaan. Maar 
belangrijker, ook 
aankondigingen gebeuren 
via Facebook.  
 
 
Indien we gaan zwemmen bijvoorbeeld, of wanneer we naar huis 
vertrekken van het kamp. We delen nog steeds papiertjes uit om 
jullie de voldoende informatie te geven, maar deze kunnen kwijt 
geraken. Ook kunnen de aankondigingen als een herinnering dienen 
om je geheugen op te frissen wat we van plan zijn komende 
zondagen.  
 

De Binnenpretjes zijn ook online beschikbaar zodat iedereen er zeker 
aan kan. We weten dat niet iedereen facebook heeft en proberen dus 
steeds de binnenpretjes zoveel mogelijk te verspreiden. Want het is 
echt wel belangrijk dat iedereen weet hoe ze zich moeten inschrijven 
voor het jeugdkringjaar (moest je dit nog niet gedaan hebben, maak 
er dan aub zo snel mogelijk werk van!), het kamp en zo heeft ook 
iedereen onze gegevens en kalender.  
 

De website is vooral voor in te schrijven en het bekijken van 
nostalgische foto’s. Ook daar kan je onze gegevens terug vinden. 

 
 
 



 
3. Contact 

 
 

BIJTJES 

Ruben Stas 
Nijvelsebaan 8A 

3040 Huldenberg 
                         0494/13.09.62 

Bavo Hemeleers 
Deromstraat 5 
3080 Tervuren 
0468/19.28.44 

SPOKEN 

Sammy Benhaki 
Horizonlaan 28 
3090 Overijse 

0477/60.63.34 

Dillen Guns 
Wolfshaegenstraat 27 

3040 Huldenberg 
0487/24.92.94 

MOORWROETERS 

Brecht Van Den Steen 
Leuvensebaan 258 

3040 Sint-Agatha Rode 
                          0470/45.40.02 

Otto Geirnaert 
Smeysberg 2 

3040 Huldenberg 
0472/69.68.54 

MACHONIJNEN 

Isabeau Ballieux 
A Goossensstraat 17A 

3040 Huldenberg 
                         0493/19.65.99 

Liv Vandemeulebroucke 
R. Borremansstraat 43A 

3040 Huldenberg 
                          0476/45.87.09 

Mehdi Jafaar 
Strobantsstraat 47A 

3040 Huldenberg 
0494/79.49.12 

 

KNOEPERS 

Arnaud Ballieux 
A. Goossensstraat 17A 

3040 Huldenberg 
                         0471/81.83.90 

Pieter De Keyser 
A. Goossensstraat 17 

3040 Huldenberg 
0475/77.73.29 

 

  



 

5. Kalender 
 

21/apr geen vergadering Paaszondag  

28/apr vergadering 14u-17u  
   

5/mei vergadering 14u-17u  

12/mei vergadering 14u-17u  
19/mei vergadering 14u-17u  

26/mei vergadering 14u-17u  
   

2/jun geen vergadering begin examenperiode 
9/jun geen vergadering  

16/jun geen vergadering  
23/jun geen vergadering  

30/jun geen vergadering  
   

11-21 juli KAMP!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. OUDE KAMPTHEMA’S 
 2018: Ranst: op zoek naar de zoete 

Lelie 

 2017: Dadizele: Las Vegas 

 2016: Balen: jeugdkring expres 

 2015: Bree, De Bree’je Vikings 

 2014: Baseilles, Circus op den dool 

 2013: Zutendaal, De tijdige 
teletijdsmachine 

 2012: Ieper, Asterix & Obelix 

 2011: Bruly-de-Pesche, De erfenis 
van DonCalzone 

 2010: Mormont, Beestnbos is boos 

 2009: Berlare (scheve villa), Scheve 
bende van Jee’Hai 

 2008: Roeselare, De misterieuze 
verdwijning van doornroesje 

 2007: Balen, Balen onder nul 

 2006: Ham, De Droomheks 

 2005: Essen, Leven als goden in 
Essen 

 2004: Mormont, Overleven in de 
groene hel 

 2003: Houtem-Veurne, Aquantica 

 2002: Niel-Bij-As, Teculutan 

 2001: Zingem, Piraten 

 2000: Roeselare, De slag om koning 
Rokken 

 1999: Clerveaux, Ga op kamp en 
wordt rijk 

 1998: Wellin, Well in Goriath 

 1997: Balen: Iowan 

 1996: Bourlers, Huldenbourix 

 1995: Houtem-Veurne, Radio Actief 

 1994: Werbomont, Kuifje 

 1993: Neerpelt, gezelschapspellen 

 1992: Thommen, ’t kasteel van 
wantrouwen 

 1991: Bocholt, door de eeuwen 
heen 

 1990: Clerveaux, Robin Hood 

 1989: Steinbach, pluk van de 
pettenflet 

 1988: Westouter, Vlieg er eens in … 
Vlieg er eens uit 

 1987: Opitter, Detective bureau 
Vinne-Zoekwel 

 1986: Daverdisse, Tijl Verminnen & 
Johan Uilenspiegel 

 1985: De Klytte, Van wit naar zwart 
en dan gekleurd 

 1984: Wuustwezel, de deur staat 
altijd open 

 1983: Kaulille, De krant ’t Kaulillerke 

 1982: Buggenhout, Jef Tekent 

 1981: Thommen, Dag werled, Dag 
Mensen 

 1980: Adegem, Terug naar de 
Middeleeuwen 

 1979: Opoeteren, Lovesboots 

 1978: Kemmel, ’t jaar van het dorp 

 1977: Maredret (Namen), Indianen



 


