WAT ZIJN DE KOMPASKAMPEN?
Kompaskamp brengt kinderen en jeugd bij elkaar om samen onvergetelijke momenten te
beleven! De dagelijkse digitale wereld wordt een weekje ingeruild voor een tentenkamp op
een open weide te midden van de prachtige en bosrijke natuur van de Ardennen.
Een enorm creatief leidersteam zorgt dat het voor iedereen een fantastische week wordt.
Een week waar kinderen zich thuis voelen, vuil kunnen worden, zich rot
amuseren en waar er eindeloos
veel plezier wordt beleefd
WAT KAN JE VERWACHTEN…
met allemaal leeftijdsgenootjes.
Een week lang maken we het super gezellig en plezant met spelletjes
op het terrein en in het bos, met rustgevende middagsiësta’s, een
afkoelmomentje in de beek na een vuil spel en, jawel, zelfs de corvee is de max.
Iedere ochtend, middag en avond heeft de leiding een leuks spel verzonnen.
Na de sportdag en de rally (dagtocht) is de verwenavond of het kampvuur
welverdiend. De voeten verwarmen door het vuur, de handen aan de beker
verse chocomelk en de borst door het luidkeels zingen van de mooiste liedjes.
De rode draad doorheen het kamp is een origineel en verrassend thema,
waarmee op speelse manier de snuisters verrijkt worden door mentale en
fysieke uitdagingen in een veilige en natuurlijke omgeving.

LEIDING EN SNUISTERS
Kompaskamp kiest er al velen jaren voor om de plezantste
week van het jaar te maken voor kinderen en jongeren van
alle origines, geloven, situaties en achtergronden. We bestaan
met veel plezier en overtuiging uit een grote diversiteit!
Elk kamp wordt begeleid door een groep vrijwillige
gemotiveerde jongeren, vaak met vele jaren
Kompaservaring op de teller. We zijn buitenaards
enthousiast, verantwoordelijk en vullen elkaar perfect aan in
alle noden van de snuisters.

https://kompaskamp.be
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info@kompaskamp.be

We verzamelen voor het vertrek op de
oude busstelplaats van De Lijn vlakbij
het treinstation van Leuven en komen
daar ook terug aan.

HANDTEKENING
OPMERKINGEN

Als de prijs een struikelblok is voor
kinderen om de plezantste week van het
jaar te beleven, dan gaan we giften en
sponsering zoeken zodat ieder kind die wil
een Kompassnuister kan zijn.
Wilt u zo een sponsor zijn of heeft u een
vrijwillige bijdrage over voor onze kampen, dan
ontvangen wij uw giften graag samen met de
kampprijs.

Wanneer & Waar

Ouwe bollen | Simpleks | Dupleks | Tripleks

VERTREK EN AANKOMST

KAMP

In deze prijs zit alles inbegrepen;
van vervoer en eten tot huur
en aankoop van
materiaal. Daarbij
is iedere deelnemer
verzekerd tegen
ongevallen.

TELEFOON 2

0 t/m 99 jaar
1-8 juli
Cor Vanhaelen
+32 472 21 55 92

TELEFOON 1

Ouwe Bollen
Leeftijd
Periode
Contact

Kanti Kuijk
+32 478 55 23 23

EMAIL

De kampprijs bedraagt dit
jaar €185 per deelnemer.

Algemeen Contact

STAD (LAND)

Hoeveel

13 t/m 16 jaar
8-15 juli

POSTCODE

KAMPPRIJS

Tripleks
Leeftijd
Periode

NUMMER (BUS)

- Inschrijfstrook posten naar:
Kompaskamp t.a.v. Carla Sleutel
Limburgstraat 33
2020 Antwerpen (België)

10 t/m 13 jaar
15-22 juli

STRAAT

- Inschrijfstrook mailen naar:
info@kompaskamp.be

Dupleks
Leeftijd
Periode

GEBOORTEDATUM

- Surf naar:
https://kompaskamp.be/inschrijven

7 t/m 10 jaar
22-29 juli

NAAM

Uiterlijk 17 juni 2023

Simpleks
Leeftijd
Periode

VOORNAAM

Hoe

Wat

INSCHRIJFSTROOK

INSCHRIJVEN

