
Kampbrief 2017

Volkssterrenwacht Urania, 22/04/2017

Beste Oberoniaan(se)

De voorbereidingen voor het kamp van dit  jaar draaien stilaan op volle toeren. Hoog tijd dus voor de
kampbrief! Traditioneel vinden jullie hierin informatie over het kamp, over het kamphuis, het definitieve
vertrekuur en nog een aantal andere algemene zaken.

Kamphuis
Dit jaar blijven we weer op eigen bodem. 

 Adres: Logbiermé, 4
 B-4980 Trois-Ponts 

Vertrek en aankomst
We  vertrekken  op  de  sterrenwacht  op  Maandag  7
augustus  om 16u00.  Dit  jaar  gaan  we  met  de  bus  op
kamp,  dus  iedereen  wordt  tegen  15u00  op  urania
verwacht. De terugreis vangen we aan op  Woensdag 16
augustus  om  11u30. Dit  betekent  dat  we  rond  13u30
terug op Urania zijn. 

Financieel
De kampprijs dit jaar bedraagt €275. Dit bedrag dient voor 01/08/2017 op het rekeningnummer BE86 4056
0892 9150, met vermelding van je naam en ‘kamp 2017’, gestort te worden. Vergeet niet, zij die na 7 juli
inschrijven betalen €295.

Geld
Alles is in de kampprijs inbegrepen, behalve frisdrank en postkaartjes. Elk jaar gaat er een hele voorraad
frisdrank en chocoladerepen (Twix,  Lion,…) met ‘de bar’ mee.  De bar  werkt  met zeer  democratische
prijzen. Frisdrank wordt aan €0,50 per consumptie aangeboden en gecombineerd met een barkaart. Een
barkaart kost €5 en geeft recht op 11 consumpties. 

Werkkringen 
We  gaan  de  werkkringen  dit  jaar  terug  op  de  traditionele  manier  organiseren.  Je  krijgt  een  aantal
werkkringen waaruit je kan kiezen. Zie je het zitten om zelf met veel enthousiasme een werkkring te geven
over een onderwerp dat je erg interesseert of heb je een idee voor een boeiende werkkring, laat het ons dan
gerust weten.

Verder gaan we ook proberen om terug enkele projectjes te doen tijdens het kamp. In tegenstelling tot de
werkkringen is  dit  veel  praktischer gericht.  Dit  kan gaan van het  opzetten van een radioantenne voor
meteoren tot het afvuren van waterraketten. Zie je het zitten om zelf een projectje te organiseren of heb je
een idee voor een leuk project op kamp, laat het ons weten!
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Inschrijvingsstrookje
Op het einde van de brief vind je het inschrijvingsstrookje terug. Gelieve dit inschrijvingsstrookje voor
01/08/2017  terug  te  bezorgen  aan  de  kampleider  (gegevens  onderaan).  Opgepast,  als  ik  het
inschrijvingsstrookje niet tijdig gekregen heb dan kan je niet mee op kamp vertrekken.

Ik zie jullie op kamp!

Wout Smellenbergh, kampleider
Mail: Oberonkamp@urania.be

Inschrijvingsstrookje

Ondergetekende ………………………….……………. gaat mee op kamp van 7 augustus 2017 tot en met 
16 augustus 2017 in kamphuis La Lamier Jaune te Trois-Ponts. Zoals steeds zijn alcoholische dranken niet 
toegelaten. Het bedrag van €275 zal betaald worden voor 01/08/2017.
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