
 

WIJ GAAN OP KAMP! 
. 

 

 

KAMP WAES  
Durf jij de uitdaging aan?!  

WE WANT YOU! 

In deze bundel vinden jullie alle informatie wat betreft klein kamp!  
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JIPPIEJAJEEJ! WIJ GAAN OP KAMP!  

Ieder jaar gaan we op klein kamp met alle funkers. Een weekend lang beleven we een geweldige tijd vol spel 

en plezier! We spelen er niet enkel in tak, maar ook in grote groep. Zo beleven we een leuke tijd met iedereen.  

Ook dit jaar valt er terug veel te beleven, maar wat precies…? We kunnen jullie alvast beloven: het wordt 

PLEZANT!  

 

THEMA 

Dit jaar gaan we op ons eigenechte Kamp 

Waes. Volgden jullie ook de avonturen van 

de deelnemers op VTM met Tom Waes? Zij 

probeerden de opleiding van de Special 

forces succesvol af te ronden. Samen met de 

Fly en de Stijn gingen zij de uitdaging aan en 

wij zijn er rotsvast van overtuigd dat wij 

stoere Funkers dit ook kunnen! Samen met 

onze eigen Fly gaan we op een weekend vol 

avontuur, waarbij we onze grenzen 

verleggen en vooral plezier maken.  

 

 

  

Oneindig veel 
plezier en 

vriendschappen 
voor het leven

Een weekend 
om nooit te 

vergeten

4 april t.e.m. 5 
april 2020 
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WAAR EN WANNEER  

  

     

Opgelet! Het weekend is vroeger gedaan dan vorig jaren, omdat er op 5 april de Ronde van Vlaanderen doorgaat.  

  

Waar

•Chiro Stasegem

•Masteluinstraat zn, 8530 Harelbeke

Wanneer
•Zaterdag 4 april 2020 t.e.m. zondag 5 april 2020

Afspraken

•Zaterdag 4 april: 10u aan de lokalen van chiro Stasegem. Masteluinstraat, 8530 
Harelbeke

•Zondag 5 april: 15u aan de lokalen van chiro Stasegem. Masteluinstraat, 8530 Harelbeke
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WIL JOUW FUNKER OOK MEE?  

Het klein kamp kost 35 euro. Hier betalen we alles mee: weekendplaats, eten, drinken en eventueel een 

uitstapje.  

Is deze prijs een probleem voor jou? Geef dan een seintje aan de leiding. Het zou jammer zijn dat jouw funker 

hierdoor niet mee kan op kamp!  

Je kan meegaan op klein kamp als je ingeschreven bent. Hiervoor moet je twee zaken in orde brengen:  

 

 

  

Stap 1: open de link: https://www.akabefunk.com/inschrijvingen en vul het 
formulier in.

Of: je gaat naar de website van funk (www.akabefunk.com) en je ziet het 
verschijnen op de startpagina 

Stap 2:  je stort 35 euro op het volgend rekeningnummer: BE61 0689 0361 2217 

Deadline: zondag 8 maart 

Ook al gaat jouw funker niet mee, laat ons dit zeker weten! Zo hebben wij een 
mooi overzicht van wie wel of niet mee gaat. 

Twijfels? Je kan steeds terecht bij de werkgroep: kampenfunk@gmail.com
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IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE: 

 

WAT NU?  

INSCHRIJVEN! INSCHRIJVEN! INSCHRIJVEN!  

Bij vragen kan je altijd bij de werkgroep terecht. Zij plannen het klein kamp en kunnen jullie het beste helpen 

bij eventuele vragen. Zij doen dit ook met heel veel plezier!  

WERKGROEP 

 

WEL

•Identiteitskaart of kids-ID

•Medicatie + blad met 
omschrijving (zie achteraan 
bundel)

•Voldoende kledij (broeken, T-
shirts, truien, pyjama, 
ondergoed, bh, sokken, ...)

•Schoenen (stevige schoenen en 
een paar extra kan handig zijn 
bij regenachtig weer)

•Een matras, matje of veldbed

•Slaapzak, een hoofdkussen, en 
eventueel een knuffelbeer 

•Wasgrief + toiletgerief 
(handdoeken, washandje, zeep, 
tandenborstel, tandpasta, 
haarborstel, ...)

•Voldoende pampers + vochtige 
doekjes (indien nodig)

•Refenjas, muts, 
handschoenen, sjaal

NIET

• Videospelletjes

• GSM

• TABLET

TIPS

• Zorg dat op alle 
kledij/materialen/schoenen/bagage 
de naam van uw zoon/dochter staat 

• Gelieve niet super veel matieraal 
mee te geven. Het is tenslotte maar 
één nachtje slapen

Totemnaam: parkiet 

Leiding bij de welpen

Marie

Totemnaam: fret 

Leiding bij de jv's

Saar

Totemnaam: 
stekelstaartzwaluw

Leding bij de vips

Ine



Medicatieformulier van… 

Naam geneesmiddel Dosis? Wanneer toedienen? Hoe toedienen? 

    

    

    

    

 


