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Hoera! Je gaat mee op sportkamp!
Superleuk, je inschrijving is bevestigd en je gaat mee op ons avontuurlijk sportkamp.
Hopelijk heb jij er evenveel zin in als wij.
In deze brochure geven we enkele algemene informatie en ook informatie over wat je
kan verwachten en welke activiteiten we allemaal gaan doen.

Algemene informatie
Je gegevens
Controleer even of we alle gegevens van jou correct hebben. Zo niet, gelieve dit dan
even te laten weten.
Jouw gegevens
Naam
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Gegevens van je ouder/voogd
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer (altijd bereikbaar)
Belangrijke informatie
Allergieën
Voedselvoorkeuren
Medicatie

Prijs (jouw optie aangeduid)
Met vervoer (heen en terug)
Zonder vervoer

€290,00
€250,00

PAGINA 1

Opstapplaatsen (jouw optie aangeduid)
Periode van 1-8 augustus
1 augustus
8:00
Antwerpen
8:40
Mortsel
9:30
Hasselt

Astridplein (Centraal Station)
Stadsplein
Carpool Hasselt-Zuid (E313 & N80/Sint-Truidersteenweg)

Periode van 8-15 augustus
8 augustus
10:00
Antwerpen
10:50
Mortsel
11:40
Hasselt

Astridplein (Centraal Station)
Stadsplein
Carpool Hasselt-Zuid (E313 & N80/Sint-Truidersteenweg)

Aankomst
Periode van 1-8 augustus
8 augustus
8:30
Hasselt
9:20
Mortsel
10:00
Antwerpen

Carpool Hasselt-Zuid (E313 & N80/Sint-Truidersteenweg)
Stadsplein
Astridplein (Centraal Station)

Periode van 8-15 augustus
15 augustus
17:00
Hasselt
17:50
Mortsel
18:30
Antwerpen

Carpool Hasselt-Zuid (E313 & N80/Sint-Truidersteenweg)
Stadsplein
Astridplein (Centraal Station)
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Informatie over de organisatie
Creatief Sporten
Onderdeel van TVL Entertainment
www.creatiefsporten.be
+32 (0) 496 51 37 58
tim@tvlentertainment.be

Zijn er problemen tijdens het vakantiekamp? U kan de hoofdbegeleider 7/7 dag én
nacht telefonisch bereiken op +32 (0) 496 51 37 58. We vragen u echter dit gsmnummer vrij te houden voor dringende oproepen.
Als het even kan wachten kan u altijd een mailtje sturen naar
info@tvlentertainment.be. We proberen altijd binnen de 24 uur een antwoord te
bieden op uw vraag.
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Welke begeleiders gaan er mee?
Tim Van Leekwyck
21 jaar
Studie leerkracht secundair onderwijs: Nederlands,
Techniek en Lichamelijke Opvoeding.
Diploma in de EHBO (gevorderde) en Dringende
Geneeskundige Hulp (DGH-ambulancier)
Een leuke, creatieve begeleider die er voor iedereen is
en er altijd voor zorgt dat je de tijd van je leven
beleeft!

2e begeleider wordt nog bepaald.
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Het leukste deel: informatie
over het kamp
Locatie
We zullen overnachten en verschillende activiteiten uitvoeren op Domain Long Pré
in Stavelot.
Adres:
Route des Trois Points 175
4970 Stavelot
Tel. nummer: 080 68 45 91

Overnachten
Overnachten doen we in bungalows voor 46 personen. Hier zullen jullie zelfstandig
kunnen wonen gedurende een week.
Er zijn lakens en vers beddengoed aanwezig
in de bungalows.

Maaltijden
Jullie staan zelf in voor jullie ochtend-, middag- en avondmaal.
We gaan eerst met z’n allen naar de supermarkt en in het midden van de week is er de
mogelijkheid om nog eens te gaan. Elke bungalow krijgt een budget van €12 per
persoon.
Je kan in de bungalow van de begeleiders altijd gratis plat -en bruiswater halen. Elke
ochtend kan je ook bij ons brood komen halen. Voor de rest verwachten we dat jullie
zelf jullie inkopen doen en koken. Je kan altijd om hulp vragen bij de begeleiders.
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Alcohol, roken en verdovende middelen
Sporten is gezond! Daar horen geen alcohol en verdovende middelen bij. Roken raden
we ten zeerste af. Roken kan enkel op bepaalde momenten bij goedkeuring van de
begeleider(s) en zonder de anderen te storen of passief te laten meeroken.

Checklist: wat neem ik mee?
Kledij
o
o
o
o
o
o
o

Voldoende kledij voor 7 dagen
Extra kledij dat heel erg vuil en nat mag worden
Goede wandelschoenen
Schoenen die heel erg vuil en nat mogen worden
Zwarte kledij (voor het bosspel)
Warme kledij (voor ’s avonds)
Eventueel zwemkledij voor de waterspellen

Eten/drinken
Zoals eerder vermeld zullen we zelf zorgen voor ons eten. Je mag van thuis al bepaalde
dingen meenemen die niet kunnen bederven (vb. pasta). Je mag ook altijd een extra
“zakcent” meebrengen voor in de supermarkt.
Je mag ook iets klein om te eten of drinken meenemen voor in de bus.

Toiletgerief
o
o
o
o
o
o
o

Handdoeken
Washandje(s)
Tandenborstel
Tandpasta
Zeep
Shampoo
Zonnecrème!

Overige
o

Een zaklamp
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Wat gaan we allemaal doen?
De activiteiten houden we nog even geheim maar we lichten wel al een tipje van de
sluier…

En we houden een kookwedstrijd! De bungalow die het beste dessert maakt gaat naar
huis met een leuke prijs.

Thema
Het thema dit jaar is…

Denk daarom al maar eens na welk dessert je gaat maken in dit thema om de
juryleden te overtuigen!
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