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Tweede kampbrief 2014 

 

 

 

 

16 Mei 2014 
 

 

Dag beste Oberoniaan, 

 

Het kamp gaat dit jaar door van 8 tot 16 augustus. We begeven ons naar Les Combes in de Frankrijk, een 

donker dorpje waar zo goed als geen straatverlichting is.  

De kampprijs bedraagt dit jaar 315 euro. De hogere kampprijs dit jaar is toe te schrijven aan ons bezoek 

aan CERN tijdens het kamp. Inschrijven is echter niet volledig zonder een voorschot van 50 euro te 

storten op het rekeningnummer van Oberon: BE86 4056 0892 9150, met de vermelding “kamp 2014” 

gevolgd door je naam. Zo blijf ik goed geïnformeerd over het deelnemersaantal. Voor inschrijving die pas 

voltooid zijn na 4 juli wordt de kampprijs 325 euro. Wees er dus snel bij. 

 

Het inschrijvingsstrookje vind je hieronder. Gelieve dit correct in te vullen en zo snel mogelijk af te geven 

aan je kampleider, Johan Vennekens, of anders aan Laurens Meeus. Je kan deze afgeven op 

vrijdagavond of doormailen. 

 

Astronomische groet, 

 

Uw kampleider 

Johan Vennekens 

 

Magdalena Vermeeschlaan 37 

2540 Hove 

GSM: 0488/70.48.38 

E-mail: VENN@urania.be 

 

 

Ondergetekende(n) schrijft zich in voor het Oberonkamp van 8 tot 16 augustus 2014 Les Combes. Hij / zij 

verklaart zich akkoord met de volgende regels: 

 Tijdens Oberonactiviteiten geldt er een algeheel alcoholverbod. Er is ook een rookverbod in alle 

lokalen.  

 Vrije wandelingen zijn enkel toegelaten na toestemming van de kampleiding. Die zal dit enkel 

toestaan als een verantwoordelijke meerderjarige de groep vergezelt. 

 Laptops en pc's die meegaan tijdens het kamp worden enkel gebruikt voor astronomische 

doeleinden. 

 Van alle deelnemers verwachten we een grote portie enthousiasme om actief deel te nemen aan de 

werkkringen en de waarnemingen. 

De kampleiding behoudt zich ten alle tijden het recht om deelnemers die zich niet aan bovenstaande regels 

houden of de algemene gang van zaken zodanig storen, huiswaarts te zenden, en dit ten laste van de 

ouders. In het geval de regels worden overtreden, kan de organisatie niet verder aansprakelijk gesteld 

worden. Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij de Oberonleiding. 

 

Naam deelne(e)m(st)er: ……………………………………………………………………………………… 

Handtekening ouder(s),      Handtekening kampganger, 

 

 


