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Kampbrief 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Volkssterrenwacht Urania, 09/05/2015 

 

 

Beste Oberoniaan, 

 

 

De voorbereidingen voor het kamp van dit jaar draaien stilaan op volle toeren. Hoog tijd dus voor de 

laatste kampbrief. Traditioneel vinden jullie hierin informatie over wat je allemaal zeker niet mag vergeten 

op het Oberonkamp, over het kamphuis, het definitieve vertrekuur en nog een aantal andere algemene 

zaken. 

 

Kamphuis 
Dit jaar blijven we op eigen bodem.  

 

 Adres:  Logbiermé, 4 

 B-4980 Trois-Ponts 

 

Een telefoon is niet aanwezig in het kamphuis. 

Je kan ons op GSM bereiken: 04 78 72 92 18 (Laurens Meeus)  

 

 

Vertrek en aankomst 

We vertrekken op de sterrenwacht op Dinsdag 4 augustus om 13u00. Dit jaar gaan we met de auto op 

kamp, dus iedereen wordt tegen 12u30 op urania verwacht. De terugreis vangen we aan op vrijdag 14 

augustus om 11u00. Dit wil zeggen dat we rond 13u00 terug op Urania zijn.  

 

Geld 

Alles is in de kampprijs inbegrepen, behalve frisdrank en postkaartjes. Elk jaar gaat er een hele voorraad 

frisdrank en chocoladerepen (Mars, Bounty,…) met ‘de bar’ mee. De  

bar werkt met zeer democratische prijzen. Frisdrank wordt aan €0,50 per consumptie aangeboden en 

gecombineerd met een barkaart.  

 

Kledij en materiaal  
Een lijstje van dingen die je zeker niet mag vergeten mee te nemen: 

 

 Je identiteitskaart (die wordt bij aankomst op urania gecontroleerd) Wie die niet bijheeft, kan niet 

mee vertrekken! 

 De nodige formulieren van de ziekteverzekering (vb. World Assistance Card, Eurocross kaart, E111). 

Vergeet ook eventuele medicijnen niet! Als je medicatie moet nemen, laat me dit dan weten. Gelieve 

dit ook te vermelden op het bijgevoegde formulier op het einde van deze brief. 

 Onderlaken (verplicht!), slaapzak of bovenlaken en deken. Indien je graag met hoofdkussen slaapt, 

moet je dit ook meebrengen.  

 Zomerkledij voor overdag. Vergeet ook geen regenkledij! 

 Winterkleren voor ’s nachts, want augustusnachten kunnen zeer koud en vochtig zijn. Een winterjas, 

muts, sjaal, dikke kousen en eventueel zelfs handschoenen zijn geen overbodige luxe. De schoenen die 

je ‘s nachts draagt zijn de volgende dag nog nat. Neem dus een extra paar mee of trek rubber laarzen 

aan om te gaan waarnemen. 

 Sportkledij en sportschoenen voor een wandeling, voetbalmatch, nachtspel,… 



 Handdoeken voor de warme douche 

 Toiletgerief 

 Voor de jaarlijkse keukenrituelen: drie keukenhanddoeken en een aardappelmesje. 

 Rode(!) zaklamp (zaklamp afdekken met rood papier of karton), want bij het waarnemen schuwen we 

wit licht als de pest.  

 Een tweede slaapzak en een veldbed om meteoren waar te nemen. We gebruiken dit veldbed ’s nachts 

om waar te nemen. Je brengt er best een mee met verstelbare hoofdsteun, aangezien de hoogte en stand 

van de sterren ook zal wijzigen in de loop van de nacht. De extra slaapzak gebruik je om in te liggen 

tijdens de waarneming, maar die wordt ’s nachts wel wat vochtig, dus je kan diezelfde slaapzak niet 

gebruiken om ’s nachts of ’s ochtends dan in verder te slapen. 

 

De volgende dingen kunnen zeer nuttig zijn: 

 

 Horloge met een lichtje voor in het donker 

 Reservelampjes en reservebatterijen voor je zaklamp! Als je oplaadbare batterijen gebruikt kan je best 

ook een batterijlader meebrengen. 

 Een harde onderlegger (liefst geen kartonnen spullen omdat deze niet tegen de dauw kunnen). Plastic 

kaftjes kunnen handig zijn om waarnemingsformulieren en -resultaten in weg te steken. 

 Potloden (een balpen durft het in vochtige omstandigheden wel eens laten afweten). 

 Wie meteoren wil waarnemen heeft zeker een licht veldbed en liefst ook een kleine cassetterecorder of 

een dictafoontje nodig. Vergeet hiervoor ook geen reservebatterijen mee te nemen. Wie geen meteoren 

waarneemt, maar wel over een kleine cassetterecorder beschikt, mag dit ook altijd meenemen omdat er 

toch altijd te weinig van die dingen op kamp mee zijn. Heel wat mensen zullen je daar zeer dankbaar 

om zijn! 

 

Nog enkele dingen die nuttig kunnen zijn. ( Vergeet niet dat enkel de kampdeelnemers verzekerd zijn, niet 

het materiaal dat ze meenemen.) 

 

 Verrekijker, telescoop 

 Fototoestel en filmpjes 

 Rekenmachine 

 Computer (Mensen die dit willen meenemen, moeten mij dat op voorhand laten weten!) 

 Gezelschapsspelletjes, volleybal, frisbee, badmintonset, voetbal,… 

 Moest er extra materiaal nodig zijn voor je werkkring, dan brengen de werkkringleiders je daarvan op 

de hoogte. 

 

Voor de jeugdcursisten: 

 

 Schrijfgerief, rekenmachine, passer en geodriehoek zijn onmisbaar 

 Heel welkom is knutselmateriaal zoals schaar, lijm, breekmes, kleurtjes, karton, etc. 

 Als  je beschikt over eigen waarnemingsmateriaal, zoals een sterrenkaart, een goede verrekijker, een 

statief of zelfs eigen telescoop, moedigen we je uiteraard ook aan om dat mee te nemen. 

 

Werkkringen en medische fiche 

We gaan de werkkringen dit jaar terug op de traditionele manier organiseren. Je krijgt een aantal 

werkkringen waaruit je kan kiezen.  

 

Wil je een computer meenemen op kamp, neem dan even contact met me op.  Er zullen een aantal 

draagbare computers meegaan, die iedereen openbaar mag gebruiken voor de werkkringen.  Een computer 

mag dus enkel mee als het voor nuttige werkkringdoeleinden is. Geen spelletjes of dvd’s dus! 

 

Het laatste blad van deze brief, de medische fiche, bezorg je me terug via post of e-mail, en dit liefst 

voor 25 juli. Mocht je je verplichte inschrijvingsstrookje nog niet afgegeven hebben, kan je me dat via 

dezelfde weg opsturen. 

 



Post 

Post ontvangen op kamp is altijd leuk. Om ons iets op te sturen kan je schrijven naar het adres van 

het kamphuis, ter attentie van ‘Oberon’ gevolgd door de naam van de kampdeelnemer(ster). 

Telefonisch zijn we te bereiken op het gsm-nummer van Laurens (0478 72 92 18). Gelieve ons wel 

enkel te contacteren in noodgevallen. 
 

Voor de  kampleiding, 

Laurens Meeus, kampleider 

Janssenlei 17 

2530 Boechout 

Tel: 03 454 15 84 

Gsm: 0478 72 92 18 

e-mail: Laurens-meeus@hotmail.com 

 

 

mailto:Laurens-meeus@hotmail.com


Financieel 

Wie al een voorschot van €50 betaalde voor het kamp, maar de resterende som van €225 nog moet storten, 

moet dit liefst zo snel mogelijk doen op het rekeningnummer BE86 4056 0892 9150, met vermelding van 

je naam en ‘kamp 2015’. Heb je nog geen voorschot betaald, dan betaal je het volledige bedrag van €275.  

Vergeet niet, zij die na 4 juli inschrijven betalen €295. 

 

  

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

aan je kampleider, Laurens Meeus, of anders aan je Oberonleider, Lars Jacobs. Tijdens het derde 

trimester van werkkringen ben ik elke zaterdagvoormiddag op de sterrenwacht. 

 

Astronomische groet, 

 

Uw kampleider 

Laurens Meeus 

 

Janssenlei 17 

2530 Boechout 

GSM: 0478/72.92.18 

E-mail: Laurens-meeus@hotmail.com 

 

 

Ondergetekende(n) schrijft zich in voor het Oberonkamp van 4 tot 14 augustus 2015 Trois-Ponts. 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medische fiche 

 

(Graag opsturen of doormailen voor 25 juli. De gegevens in deze fiche blijven uiteraard vertrouwelijk. Graag had ik 

toch van iedereen een tweetal ‘noodtelefoonnummers’ waarop we altijd iemand (eventueel familie) kunnen bereiken!) 

 

Algemene gegevens: 

 Naam en voornaam: …………………………………………………………………….. 

 Noodtelefoonnummer: …………………………………………………………………... 

 Noodgsmnummer:………………………………………………………………………... 

 

Medische gegevens: 

 Lijdt uw kind aan een bepaalde ziekte: ………………………………………………... 

 Werd uw kind reeds geopereerd? o  Ja  o  Neen 

Indien ja, wanneer en waarvoor: ……………………………………………………….. 

 Is uw kind allergisch of overgevoelig voor: graspollen / boompollen / huisstof / bepaalde 

voedingsbestanddelen ( welke?.............................................................) / bijen of wespensteken / 

bepaalde geneesmiddelen (welke?...................................................................)  

andere:…………………………………………………………………………………….. 

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus (laatste inspuiting minder dan vijf jaar geleden)? o Ja 

 o Neen 

 Moet uw kind geneesmiddelen krijgen tijdens het kamp?   o Ja       o Neen 

 

Naam geneesmiddel ’s Ochtends ’s Middags ‘s Avonds 

    

    

    

 

 Bloedgroep: ……………….. Rhesusfactor:………………..  

 Kan uw kind zwemmen? o Ja o Neen  Zwembrevet?....................  

 Andere zaken waarop we moeten letten: 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Gelieve dit formulier door te mailen naar Laurens-meeus@hotmail.com, of in het bakje van Laurens meeus te leggen 

op de sterrenwacht. 


