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Beste,

Het is niet voor elk kind vanzelfsprekend te proeven van scouting. De vrijwilligers van
Open Kamp Antwerpen hebben hun roeping hierin gevonden en bieden ook deze zomer
weer een kamp aan voor kinderen die vanwege hun thuissituatie niet in een klassieke
scouts- en gidsengroep zitten.

Door de kinderen aan te spreken via de organisaties waarvan zij lid zijn, willen we de
drempel verlagen. Deze kinderen en hun ouders ervaren maar al te dikwijls drempels van
sociale, culturele of financiële aard om bij een jeugdbeweging aan te sluiten. Daarnaast
staan we ook open voor leden uit bestaande scoutsgroepen.

Open Kamp is een écht scoutskamp, aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van
de kinderen. Zo kiezen we voor meer begeleiding om tegemoet te kunnen komen aan de
specifieke noden van de kinderen. Daarom willen wij voorzien in 1 leider per 3 leden. We
streven in dit opzicht ook naar een goede informatiedoorstroming met de meewerkende
organisaties.

Wat is Open Kamp?

Open Kamp is de optelsom van scouting, plezier en avontuur!

Het is een gewoon scoutskamp maar dan dat tikkeltje meer. Met de meeste groepen
slagen we ons tentenkamp op en leven we dag in dag uit buiten. De oudsten koken soms
hun eigen eten en sjorren hun eigen tafels en banken. Hiernaast staan de gekste
activiteiten op de planning. We verkleden ons, spelen in de bossen, zingen rond het
kampvuur en bouwen kampen. Voor iedereen komt er iets aan bod. Dit alles op het
tempo van de kinderen die mee gaan.

Met de kapoenen gaan we op kamp in een huisje. Maar voor de rest is hun kamp net zo
avontuurlijk als dat van de rest. We zitten ook op hetzelfde terrein.



Zin om mee te gaan?

Het kamp zal dit jaar doorgaan in het Jeugdverblijf Merkenveld.
Adres: Merkemveldweg 15, 8210 Zedelgem, België

Pas op: niet alle leden komen op hetzelfde moment terug van hun kamp!

Kapoenen (geboortejaren 2015-2014): 4 augustus tot 10 augustus
Welpen (geboortejaren 2013-2012): 4 augustus tot 10 augustus
Pioniers (geboortejaren 2011-2010): 4 augustus tot 12 augustus
Jonggivers (geboortejaren 2009-2008): 4 augustus tot 12 augustus
Givers (geboortejaren 2007-2006-2005): 4 augustus tot 12 augustus
Jins (geboortejaren 2004-2003-2002-2001-2000): 3 augustus tot 12 augustus

Kostprijs?

De kampprijs van Open Kamp Antwerpen houden we bewust zeer laag.

De prijs voor kapoenen en welpen: is €25. Het 2de, 3de,… kind van eenzelfde gezin betaalt
€ 20.

De prijs voor pioniers, jonggivers, givers is €35. Het 2de, 3de , … kind van eenzelfde gezin
betaalt € 30.

Je kan het kamp geld contant tijdens het huisbezoek betalen of storten op:
Rekeningnummer: BE02 7330 6092 6740
Naam: Open Kamp Antwerpen
Vermelding: Open Kamp Antwerpen 2022 + Naam + Voornaam + Geboortedatum.



Inschrijven?

Inschrijving en de betaling kan door de voorziening of de ouders, via het online
formulier (http://openkampantwerpen.be/inschrijven).

Graag hadden wij de inschrijvingen voor 30 juni 2021 afgerond. Indien er nadien alsnog
plaatsen open zijn, dan nemen wij graag verder contact op met geïnteresseerden. Hou er
evenwel rekening met dat wij het principe “vol is vol” hanteren. Daarom raden wij u aan
om de kinderen zo snel mogelijk in te schrijven.

Wij maken graag tijd om nader kennis te maken. In de maanden voor het kamp gaat de
leiding meestal op huisbezoek bij de ingeschreven kinderen (indien gewenst kan er ook
een andere plaats worden afgesproken). Tijdens deze huisbezoeken wordt er meer
informatie over het kamp gegeven en geven we jullie een kampboekje waarin de nodige
afspraken en praktische gegevens staan.
Hebt u vragen? Dan kan u steeds contact met ons opnemen via:

Via telefoon : Anthe Baele (Rikki): 0473 21 79 02
Mathilde Biront (Poppy): 0487 90 50 70
Samuel vander Straeten (Sammi): 0468 10 60 86
Lena Gevaerts (Ara): 0497 11 72 85

Via e-mail:  openkampantwerpen@scoutsengidsenvlaanderen.be

Vriendelijke groeten,

De leiding van Open Kamp Antwerpen


