
Hieronder staan alle vragen die zaterdagavond gesteld werden. Moesten er nog vragen bijkomen of 

als er onduidelijkheden zouden zijn, aarzel dan zeker niet om ze nog te stellen aan een leiding naar 

keuze. 

 

Algemene vragen 
- Worden er ergens foto’s geplaatst tijdens het kamp?  

o Er wordt ook dit jaar gewerkt aan een blog. Met het beperkte internet op de 

kampplaats zal dit mogelijk niet elke dag zijn. 

- Zal het eten lekker zijn?  

o  Natuurlijk, ook dit jaar zullen onze fantastische kookouders hun uiterste best doen 

om elke dag het beste van het beste op tafel te krijgen. 

- Zien de 2 bubbels elkaar of helemaal niet? 

o De 2 bubbels zien elkaar wel omdat ze op dezelfde plaats zitten. Alleen zal het 

fysieke contact zo veel mogelijk vermeden worden. 

- Is er water in de buurt om te gaan zwemmen? 

o Er loopt een klein beekje door het terrein om in te spelen. Een echt grote rivier om te 

zwemmen is er jammer genoeg niet in de buurt. 

- Mag je een eigen tent meenemen?  

o De Chiro zorgt zelf voor de tenten, dus dit is niet nodig. 

- Is er een diepvriezer aanwezig voor speciaal eten (lees dieetvoeding en dergelijke) in te 

bewaren? 

o Deze is zeker aanwezig. Neem zeker contact op met de kookouders om te kijken wat 

er allemaal mee moet. De kookouders weten vaak zelf voor bepaalde dingen heel 

lekkere oplossingen die zij zelf voorzien. 

- Hoe zal de regeling van het ophalen en brengen gebeuren?  

o Ofwel wordt dit op uur gedaan ofwel plaats. De leiding is hier nog volop over aan het 

nadenken, maar door de examens zal dit nog even duren. 

- Is het echt elke dag feest?  

o Natuurlijk! 

- Mogen de ouders bij de aankomst mee het bed opzetten van de kinderen?   

o Dit zal dit jaar niet gaan. Natuurlijk zal de leiding hierbij helpen. 

- Worden de wimpels nog steeds uitgedeeld?  

o Van elke soort wimpel hebben we 2 exemplaren. Dus elke bubbel krijgt zijn eigen 

wimpels. 

- Hoe moeten we juist inschrijven?  

o  Het inschrijven verloopt heel simpel. Van zodra er betaald wordt, is je kind 

ingeschreven. 

- Krijgen we het sprokkelblad via de post? 

o Neen, het sprokkelblad kan je wel op de site terugvinden. 

 

  



Vragen per groep 

Speelclub 
- Zou er een weekendje kunnen georganiseerd worden voor eens te testen?  

o Dit zit er voorlopig niet in. Het tijdschema van de leiding is door de examens redelijk 

vol. Voor sommige mensen lijken 7 dagen heel veel maar we zien elk jaar dat 

iedereen zich rot amuseert en op het einde ook niet meer weg wilt gaan! 

 

Rakkers 
- Mag je in je eigen bed slapen of moet je in een bed van daar slapen?  

o Er zal in de bedden van de kampplaats geslapen moeten worden aangezien deze in 

het lokaal moeten blijven en er voor de rest niet zo heel veel plaats is. 

- Is er dit jaar een sportdag?  

o De planning zit al heel vol, maar er zal zeker nog plaats zijn voor een beetje extra 

beweging! 

- Mogen we het haar van Ward afscheren tijdens het kamp?  

o Ward gaat er eens met zijn vriendin over praten. Maar als er hard genoeg gezaagd 

wordt zal dit waarschijnlijk mogelijk zijn. 

 

Kwiks 
- Is er een ‘vuilmaakdag’?  

o Verrassing ;).  

Neem zeker maar genoeg kleren mee die vuil mogen worden. 


