
Liefste leden 

Ondanks de toestanden van afgelopen weken, kunnen we merken dat de 

dagen langer en warmer worden. Dit kan maar één ding betekenen: de zomer 

komt dichterbij! Tijd voor natuur, avontuur en plezier, want het kamp komt 

eraan! 

Dit jaar gaan we op kamp véééél 

winkelen, want het thema is 

‘supermarkten’. Ga jij liefst naar de 

Colruyt? De Albert Heijn? De Carrefour? 

Of misschien wel de Aldi? Op kamp kan 

je het allemaal ontdekken!    

 

 

 

 

De avonturen gaan allemaal doorgaan in 

het Hopperverblijf De Kluis (De Kluis 1, 

3051 Oud-Heverlee).  

 

De jogi’s, givers en jins worden daar verwacht op 11 juli om 14u. 

De kapoenen en welpen zijn welkom vanaf 14 juli, ook om 14u. 

Op 21 juli zit ons kamp er helaas weer op, en kunnen jullie opgehaald worden 

op het kampterrein om 11u. 

Voor deze dagen voor vriendschap, plezier en avontuur vragen wij €130.  

Voor de kapoenen en welpen bedraagt de kampprijs €100. 

Dit bedrag dient gestort te worden op het rekening nummer van Akabe 

Edegem: BE29 7360 4893 6564. 

Gelieve dit bedrag te storten voor 30 juni, met vermelding van de naam en tak 

van het lid. Hiermee mogen jullie uiteraard wachten op een bevestiging dat het 

kamp zeker door gaat, in deze coronatijden. 

Graag ook voor 30 juni laten weten aan de (groeps)leiding of je mee gaat. 



Elk kind krijgt graag post!  

Stuur daarom al je brieven naar:  

De Kluis 

Akabe Edegem 

Naam kind 

De Kluis 1 

3051 Oud-Heverlee 

 

 

 

Wij hopen jullie daar allemaal te zien, om er samen een geweldig kamp van te 

maken!  

De leiding! 

  



Essentieel voor een avontuurlijk kamp 
- UNIFORM (vergeet zeker je das niet!!) 

- KLEINE RUGZAK VOOR 2 DAAGSE 

- MATJE/ BED  

- SLAAPZAK, KUSSEN en KNUFFEL 

- REGENJAS 

- STEVIGE EN GOED INGELOPEN STAPSCHOENEN 

- ANDER SCHOEISEL (sandalen, sneakers,…) 

- VOLDOENDE T-SHIRTS 

- VOLDOENDE ONDERGOED 

- SOKKEN 

- LANGE BROEKEN 

- KORTE BROEKEN 

- WARME TRUIEN 

- SLECHTE KLEDIJ VOOR VETTIGE DAG IN PLASTIC ZAKJE 

- TANDENBORSTEL 

- KLEINE HANDDOEK 

- BADLAKEN 

- ZWEMKLEDIJ 

- PET of HOEDJE 

- INDIEN NODIG: PAMPERS+VOCHTIG DOEKJES+HANDSCHOENEN/MAANDVERBAND/…  

- DRINKENBUS 

- ANTI-MUGGEN MELK 

- ZONNECREME 

- AFTERSUN 

- TANDPASTA 

- BOEK/STRIPS/RODDELBOEKJES 

- BRIEFPAPIER + GEADRESSEERDE ENVELOPPEN + POSTZEGELS 

- POT CHOCO 

Houd er rekening mee dat je kleren op kamp wel eens vuil kunnen worden. 

Schrijf zeker in al je kleren je naam en voeg een kofferlijst toe aan je bagage. 

Laat dure spullen zoals gsm’s, … liever thuis. Deze kunnen alleen maar 

sneuvelen. De fouriers voorzien voldoende eten en lekkernijen, dus laat ook 

snoep zeker thuis. 

Medicatie, ingevulde medische steekkaart en paspoort geef je af aan je leiding 

wanneer je aankomt op het kampterrein. 

  



In geval van nood 
Groepsleiding 

 Axeline 0471 13 61 64 

 Sara 0477 24 93 65 

 Justine 0497 30 76 38 (beperkt aanwezig op kamp) 

Takleiding 

 Kapoenen: Noémie 0479 02 59 86 

 Welpen: Hylke 0468 16 09 99 

 Jogi’s: Diederik 0499 22 70 77 

 Givers: Lotte 0499 63 69 09 

 Jins: Lore 0495 79 40 17 


