
Avontuurlijk Speelplein Don Bosco 

BEERSE 

 

 
 

 

 
 

voor jongens en meisjes van 4 t.e.m. 12 jaar 

 
 

Bivakhuis Oosterborg 

OLMEN 



Voor de zesde keer, na enkele jaren onderbreking, trekken 

we met Don Bosco nog eens op kinderkamp. Deze keer 

worden we verwacht in bivakhuis Oosterborg te Olmen waar 

we – temidden van de prachtige natuur – weer heel wat 

onvergetelijke avonturen zullen beleven: sport & spel, 

avontuurlijke ateliers, avondactiviteiten, een leuke tocht, 

een toffe uitstap, creatieve activiteiten en nog heel wat 

meer... 

 

We zijn te gast in hetzelfde kamphuis waar ruim 11 jaar 

geleden ons eerste kinderkamp plaatsvond. Wie weet zijn er 

kinderen van toen die nu meegaan als animator…  

 

Neem gerust contact met ons op voor inschrijving of meer 

informatie. Hier geven we alvast wat praktische informatie: 

 

Waar 

Bivakhuis Oosterborg – Heistraat 63 – 2491 Balen-Olmen 

Dit gezellige kamphuis biedt plaats aan maximum 42 

personen. Wees er dus snel bij, want volzet is volzet!  

 

Wanneer 

Vertrek :  Vrijdag 28/09/2018 – 18.00u – Kerkplein Beerse 

Aankomst : Zondag 30/09/2018 – 17.00u – Kerkplein Beerse 

 

We zijn nog op zoek naar een aantal bereidwillige mama’s en 

papa’s die de kinderen mee willen wegbrengen of afhalen. 

 

Voor wie 

Jongens & meisjes van 4 t.e.m. 12 jaar 



Bagage 

Volgende zaken steek je in een stevige valies of reistas: 

 
o slaapzak, hoeslaken & kussensloop 

o pyjama 

o toiletzak (zeep, washandje, tandenborstel, tandpasta, beker) 

o kleine badhanddoek 

o 2 sets kledij: ondergoed, sokken, speelbroek, T-shirt, sweater; 

graag per dag te verpakken in een afzonderlijk zakje 

o regenjas 

 

We vragen met aandrang om de bagage te beperken tot 1 

reistas per kind.  

 

Je liefste knuffeldier mag uiteraard ook mee op kinderkamp. 

Alle ander speelgoed laten we thuis. Ook GSM, MP3-spelers, 

videospelletjes en snoepgoed heb je niet nodig. 

 

Eventuele medicatie dient, voorzien van naam en duidelijke 

toedieningsinstructies, bij vertrek aan de coördinator 

bezorgd te worden. Kinderen die bedplassen zijn zeker niet 

alleen… Wel vragen we om in dit geval enkele luiers voor ’s 

nachts mee te geven. 

 

Info-avond 

Op donderdag 30 augustus organiseren we een info-avond 

op Don Bosco vanaf 18u00. Deze duurt maximum een klein 

uurtje. Hier beantwoorden we graag al uw vragen en kan u 

ook nog inschrijven. 

 

 

 



Binnenbrengen bagage 

Alle bagage wordt binnengebracht op woensdag 26 

september tussen 18.00u en 19.00u op Don Bosco! Zo 

kunnen we vooraf al een deel bagage vervoeren en de 

slaapplaatsen reeds in orde maken. 

 

Bijdrage 

De kampbijdrage bedraagt € 55 per kind. 

 

In deze prijs is alles inbegrepen: verblijf, alle activiteiten, 

een uitstap naar de Olmense Zoo, maaltijden & dranken, 

verzekering.  

 

Deze bijdrage kan betaald worden tijdens de maand 

augustus aan de pleinleiding op Don Bosco, op de info-avond 

of via overschrijving op het rek.nr. BE28 2300 3285 3920 

 

Inlichtingenfiche 

Vraag een inlichtingenfiche op Don Bosco. Deze dient u zo 

volledig mogelijk in te vullen en samen met de bijdrage terug 

te bezorgen. Indien u betaalt via overschrijving kan u de 

fiche opsturen naar: 

 Speelplein Don Bosco 

 p/a Joeri Vissers 

 Wezelakkers 58 

 2360 OUD-TURNHOUT 

 E-mail: joeri.Vissers@donboscobeerse.be 

 

Hier kan u eveneens terecht voor verdere inlichtingen. 

mailto:joeri.Vissers@donboscobeerse.be

