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INLEIDING 
 

Hoera! De zomer is in aantocht, en dat betekent dat we 
binnenkort terug op kamp kunnen vertrekken! In dit binnenpretje 
vind je alle informatie waar je al zo lang op zat te wachten: hoe zal 
het kamp er uitzien? We leggen je uit hoe je je dient in te 
schrijven, te betalen, waar en hoe we gaan, en nog zo veel meer. 
Zowel ouder als kind dienen dit boekje te lezen zodat ze op de 
hoogte zijn van hoe het kamp en haar voorbereiding zal verlopen. 
Wij vragen dan ook dat jullie dit binnenpretje bij de hand houden 
naarmate het kamp nadert. 
 
Heb je na het lezen van dit kampbinnenpretje nog vragen over de 
werking van ons kamp? Geen nood! Je kan altijd terecht bij de 
leiding. Hun gegevens vind je achteraan in dit binnenpretje. Vanaf 
dit jaar organiseren we ook een infoavond over het kamp. Dit is 
vooral bedoeld voor ouders van nieuwe leden die nog nooit mee 
zijn geweest, maar natuurlijk is iedereen welkom. Deze infoavond 
zal plaatvinden op 1 juli om 19u in onze lokalen. Schrijf dit alvast 
in je agenda! Als je er niet bij kan zijn, en toch wat meer info wil, 
geef dan zeker een seintje.  
Veel leesplezier! 

 

 



ACTIES 
 

 

 1. Jullie rommel is ons speelgoed 

 

We hebben natuurlijk allerlei materialen nodig om al onze 
spelletjes op 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, dan 
nemen wij die graag aan. We zijn onder andere op zoek naar:  
 

o Hout voor het kampvuur (ook paletten) 

o Crèmedozen 

o Botervlootjes 

o Gezelschapsspelletjes 

o Balpennen en ander schrijfmateriaal  

o Lego (knex) 

o Jutten zakken  

o Kurken  

o Gekleurd papier  

o Kleurplaten 

o Grote vellen papier 

o Verkleedkleren  

o Maskers 

o Strips (in goede staat) 

o … 

 

Indien je andere dingen hebt liggen waarvan je denkt dat we ze 
wel zouden kunnen gebruiken, mag je ons zeker eens contacteren.  

 

Alvast hartelijk bedankt! 

 

 



2. Gratis melk op kamp 

We kunnen al stilletjes beginnen uitkijken naar het kamp. Dit 
betekent ook dat je terug kan meesparen voor gratis melk op kamp! 
Aan elke bus Joyvalle zit een geel flapje dat je kan afknippen. Per tien 
flapjes krijgen wij van Joyvalle een gratis bus melk. Zeker de moeite 
dus om mee te sparen! De flapjes kan je meegeven aan een lid 
zondag, of in de brievenbus van het Pakhuis steken (dit kan tot 17 
juni). Vraag zeker ook aan familie en vrienden die Joyvalle drinken 
om mee te sparen.  

Alvast bedankt! 

 

 



 
KAMP 

1. Thema – Oost west, planeet Aarde best 
 
Het verhaal speelt zich dit jaar diep in de ruimte af. Drie astronauten 
zijn neergestort op een verre planeet. Hun ruimteschip is helemaal 
kapot. Ze willen heel graag terug naar de aarde, maar dat zal niet zo 
gemakkelijk worden. Ze moeten hulp inschakelen van lieve aliens, 
maar er zijn ook slechte aliens in ons zonnestelstel! En dan zijn er nog 
die stijgende brandstofprijzen… waardoor ze op elke planeet eens 
moeten stoppen om te gaan tanken. Hopelijk komen ze alle drie veilig 
terug op planeet Aarde… 
 

 

2. Waar brengen we dit avontuur door? 

 
Het kamp zal dit jaar plaatsvinden in Forenville, een dorpje in 
provincie Luxemburg. Ons kamphuis is omringd door bossen, er is 
een groot grasveld, en zelfs een riviertje! Plezier verzekert! Naast ons 
kamphuis is er een brugje, en als je dat oversteekt… ben je in 
Frankrijk! Hoe cool! We bezoeken dit jaar dus niet alleen 
verschillende planeten, maar ook verschillende landen! Zoals jullie 
kunnen zien op de foto’s zijn er dit jaar wel bedden aanwezig in de 
slaapzalen. De Bijtjes, Spoken en Moorwroeters zullen dit jaar dus 
geen luchtmatras en kussen moeten meenemen. Net zoals vorig jaar 
slapen de Knoepers en de Machonijnen in tenten. Zij hebben dus wel 
een matje en kussen nodig.  



 
 

 
 

 
 

 
Wij zijn al eens een kijkje 
gaan nemen! 
 

 



3. Dagindeling 

 

 7u          opstaan wekploeg 

 7u15  opstaan leiding en leden: aankleden en tafels dekken 

 8u          opening (ochtendgym, toneel, kreten, activiteiten 

trofeeën, verloren voorwerpen) 

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

(eventueel spelletjes in de vergaderzaal) 

 14u30      namiddagactiviteit 
 17u30      avondmaal & taakjes (afwas, aardappelen schillen, 

                   sanitair, terrein opkuisen) 
 20u          avondkoek & wassen bijtjes  
 20u30      slapen bijtjes, avondkoek & wassen spoken 

 21u          slapen spoken, avondkoek & wassen moorwroeters 

 21u30     slapen moorwroeters, avondkoek & wassen 
                    machonijnen 

 22u00     slapen machonijnen, avondkoek & wassen & gsm 
                    knoepers 

 22u30      slapen knoepers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Wie gaat er mee? 

 

De 13-koppige leidingsploeg die je nu wel al kent, begeleidt de 
kinderen doorheen dit doldwaas avontuur. Achteraan het 
binnenpretje staan hun gegevens nog eens. Naast de leiding, zijn er 
ook 4 kookouders. Hilde en Luc gaan al jaren mee en hebben tonnen 
ervaring. Vorig jaar kregen we een nieuwe kookouder: Wendy. Zij 
verving kookouder Huegette. Dit jaar besloot ook kookouder Josefine 
om te stoppen. We willen dan ook via hier nog eens een dikke danku 
zeggen voor al die jaren dat zij zo goed voor ons hebben gekookt op 
kamp! We verwelkomen dit jaar dus weer een nieuwe kookouder: 
Anette. Zij is zelf nog lid en leiding geweest op de Jeugdkring. We 
wensen haar alvast veel succes! Elk jaar genieten we van de lekkerste 
soep en de heerlijkste patatjes die zij op ons bord toveren. 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 staan van het kampthema “ruimte”. Het is dus de 
bedoeling dat je verkleedkleren meebrengt in dit thema. Haal je 
creativiteit en fantasie maar naar boven en ontwerp iets unieks en 
“out of the box”. 
Je krijgt die avond de kans om je verkleedkleren aan iedereen de 
“showen” tijdens een heuse modeshow. De origineelste van elke 
leeftijdscategorie wordt zelfs beloond met een kamptrofee! 
Later op de avond maken we een gezellig kampvuur en laten we onze 
beste dancemoves zien op de fuif. Zo sluiten we het kamp af als een 
heus feest! 
 
 



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 postzegel (€1) en kampkaart kan krijgen? 

 Snoep niet nodig is, omdat je zeker niet zal 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? 

 Smartphones, 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 plezant zal worden?! 
 Iedereen een keukenhanddoek en broodplankje moet 

meebrengen met je naam op? 

 De knoepers 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… 

  
 
 



8. Praktische Informatie 
 

Kampplaats:  
Rue du Fond Jamais 269 
6820 Muno 
 

Noodnummer (enkel in geval van nood):  
Isabeau: 0493 19 65 99          Bavo: 0468 19 28 44 

 

Valiezen:  
De valiezen worden op voorhand naar de Jeugdkring gebracht waar 
ze in de vrachtwagen worden geladen. Dit gebeurt op 10 juli tussen 
19u en 20u.  
 
Vertrek:  
Maandag 11 juli om 12u30 spreken we af aan de lokalen, en om 13u 
vertrekt de bus. Iedereen heeft verplicht zijn uniform met sjaaltje 
aan tijdens het vertrek. Vergeet ook zeker jullie portemonnee met 
identiteitskaart niet af te geven bij vertrek! 
 

Vertrek knoepers: 

De knoepers mogen terug op voorkamp en zullen drie dagen op 

voorhand vertrekken met de fiets. Meer info krijgen ze via hun 

leiding. Belangrijk is dat hun fiets in orde is ! 

 
Terugkomst:  
Een bus brengt ons allemaal veilig en wel terug naar Huldenberg op 
donderdag 21 juli. We vertrekken in Florenville om 12u, dus we 
zullen rond 14u30 toekomen. Op onze facebookpagina zullen we 
jullie op de hoogte houden over het exacte tijdsstip.  
 
 
 
 
 



9. Wat zit er in mijn valies? 
 

De kledingstukken moeten voorzien zijn van een naam! Geef ook zeker genoeg 
kleren mee! Zeker voor de Bijtjes en Spoken is dit een must. Voor de bijtjes en 
spoken dient dit blad ook meegegeven te worden met de exacte aantallen. 
 

Kledingstukken: 
onderbroeken(12)    
     
hemdjes             
slaapkleed/pyjama    
     
sokken (12 paar)       
     
shorts             
bermuda             
lange broeken         
rokken             
t-shirts 

pulls 

hemden 

sweater 
jogging 

jas     
kw 

laarzen 

stevige stapschoenen 

sandalen 

sportschoenen 

pantoffels 

zwembroek 

badpak/bikini  
zwemgerief 
(badmuts) 
 
Knoepers: 
- fiets in orde 

- aardappelmesje 

 

 

 

Verplicht mee te nemen: 
waskom 

toiletzak: 
- tandenborstel 
- tandpasta 

- beker 
- zeep 

- kam/ borstel 
- shampoo 
badhanddoek 

handdoeken 

washandjes  
zakdoeken 
minstens 2 mondmaskers 
drinkbus met naam 
onderlaken + kussensloop 
slaapzak/deken 
linnen zak (geen vuilzak)  
2 keukenhanddoeken met naam 

zakgeld in portefeuille met naam + ID  
broodplankje met naam 

VERKLEEDKLEREN! 
voorgeschreven omslagen (bijtjes en 
spoken) 
 
matje/luchtmatras en kussen (enkel 
Knoepers en Macho’s!) 



10. 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 insturen. 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. De prijs bedraagt €180 per kind, hierin is alles 
inbegrepen. Dit bedrag dient gestort te worden op het nummer:  
 

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

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

Indien er vragen zijn omtrent het kampgeld, kan u zich steeds 
wenden tot de leiding. U kan ons steeds contacteren per telefoon. 
Onze telefoonnummers zijn terug te vinden achteraan in het 
kampbinnenpretje.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.jeugdkringhuldenberg.be/


VARIA 

1. Rochusommeganck 
 

Deze zomer vindt de 19e editie van de Rochusommeganck plaats. De 
stoet heeft dit jaar het thema “typisch Belgisch”. Zet allemaal alvast 
zondag 14 augustus in jullie agenda, want wij zoeken nog leden die 
zouden willen meelopen (of zitten). Meer informatie en een 
inschrijflink volgen nog via mail. 
 
Met de Jeugdkring maken wij dit jaar een kar in thema van de 
duivensport. Wij zoeken dus nog allerlei kledij die hiermee te maken 
heeft. De foto hieronder is een voorbeeldje. Moest je thuis nog van 
die vesten of petten liggen hebben, mag je ons altijd contacteren.  

 
 
 

 
 
 
 



2. Sociale media 
 

We hebben nu al enkele jaren een Facebook- en Instagrampagina 
waar zo nu en dan een foto op komt van welke activiteit we op de 
zondag hebben gedaan.  Belangrijke aankondigingen kunnen naast 
via mail, ook via Facebook gebeuren. Wanneer we gaan zwemmen of 
schaatsen bijvoorbeeld. 
 
De real-time informatie over om hoe laat we na het kamp terug 
toekomen, zullen we via Facebook meedelen. 
 
Het Binnenpretje is ook beschikbaar op onze site, zodat iedereen er 
thuis aan kan. De website is vooral ook voor het inschrijven en het 
bekijken van nostalgische foto’s. Ook daar kan je onze gegevens terug 
vinden. 
 
 

 
 



3. Contact 
 

e-mail: jeugdkringhuldenberg@hotmail.com 
 

CONTACTEN 

Bijtjes 
Bavo Hemeleers 
Deromstraat 5 
3080 Tervuren 
0468/19.28.44 

Otto Geirnaert 
Smeysberg 2 

3040 Huldenberg 
0472/69.68.54 

Niels Dubbelboer 
Stroobantsstraat 35 

3040 Huldenberg 
0475/53.82.13 

Spoken 
Mehdi Jaafar 

Stroobantsstraat 47A 
3040 Huldenberg 

0494/79.49.12 

Largo Ballieux 
A. Goossensstraat 17A 

3040 Huldenberg 
0479/03.24.19 

Thor Geirnaert 
Smeysberg 2 

3040 Huldenberg 
0471/99.27.93 

Moorwroeters 
Nil Espinal Navarro 

Vranksberg 39 
3040 Huldenberg 

0468/30.11.03 

Luna Guns 
Wolfshaegen 27 
3040 Huldenberg 

0486/84.55.60 

Maurice Dubbelboer 
Stroobantsstraat 35 

3040 Huldenberg 
0475/53.81.04 

Macho’s 
Sammy Benhakki 
Horizonlaan 28 
3090 Overijse 
0477/60.63.34 

Ruben Stas 
Nijvelsebaan 8A 

3040 Huldenberg 
0494/13.09.62 

 

Knoepers 
Isabeau Ballieux 

A. Goossensstraat 17A 
3040 Huldenberg 

0493/19.65.99 

Dillen Guns 
Wolfshaegen 27 
3040 Huldenberg 

0487/24.92.94 

 

 
 
 
 
 

mailto:jeugdkringhuldenberg@hotmail.com


4. Kleuren maar! 

 


