
AVONTUUR & FUN 2022 INFO

In deze brief willen wij al eens kort overlopen wat er tijdens het 5

daagse AVONTUUR & FUN kamp op het programma zal staan.

Wijzigingen zijn steeds mogelijk, rekening houdend met

weersomstandigheden en eventuele corona-beperkingen.

Maandag 1/08 - Dinsdag 2/08 - Woensdag 3/08

De eerste 3 dagen van dit kamp verlopen zoals gewone

kampdagen. Dat wil zeggen dat de deelnemers welkom zijn vanaf

8u. Vanaf 9u starten de activiteiten met als rode draad avontuur.

Van 16u00 tot 17u00 is er naopvang.

De deelnemers brengen tijdens deze 3 dagen zelf hun

lunch/drank mee.

Donderdag 04/08:

Uw kind is welkom vanaf 08u.

Deze dag staat volledig in het teken van ons basecamp. Vanaf 09u

starten we met de opbouw hiervan.De deelnemers bouwen dit zelf

op.

In de namiddag spelen we een spel om voedsel te verzamelen.

Daarna zullen ze (in de buitenkeuken) zelf moeten koken om ‘s

avonds een lekkere maaltijd op de plank te brengen.

De slaapsamenstelling wordt op voorhand doorgegeven. Hier

kijken we streng op toe.

Mee te brengen: Slaapzak - stapschoenen - matrasje - tent -

rugzak - kledij - zwemzak - middaglunch - regenjas.

Vrijdag 05/08:

Jongens en meisjes kunnen zich apart verfrissen in door ons

voorziene tentjes. Wij voorzien op vrijdag ook het ontbijt en de

middaglunch. Opruimen basecamp en nog enkele leuke

activiteiten.

De kinderen mogen opgehaald worden vanaf 16u. Er is nog een

korte na opvang voorzien tot 16u30.



AVONTUUR & FUN 2022 INFO

Mee te brengen: washandje - handdoek - verse kledij en

ondergoed - regenjas.

Nuttige adressen:

Sint Jozefsinstituut (Karmelieten): Karmelietenstraat 57 – 9500

Geraardsbergen. Binnenkomen via hoofdingang secundaire

afdeling.

Wat moeten de kinderen op donderdagochtend meenemen?

● Sportieve kledij + regenjasje bij slecht weer

● Sportschoenen (eventueel 2 paar bij slecht weer)

● Reserve kledij (in geval van slecht weer) en voor de

waterspelletjes

● Zwemgerief

● Drinkbus (er is een waterfontein aanwezig)

● Eigen lunchpakket voor donderdagmiddag.

● Eigen koekje en drankje

● Slaapzak

● Tent (af te spreken met vriendjes)

● Matrasje

● stapschoenen

● Rugzak

● Zwemzak

Wij voorzien een vieruurtje elke dag voor de kinderen.

Voor verdere vragen of opmerkingen kan u ons steeds

contacteren!

sportkampen@mv-sportevents.be

Michaël: 0478 87 08 45

Vincent: 0476 65 90 22

Mattias: 0475 23 58 23
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