
Reis door de tijd.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Ga met ons mee op een reis door de tijd!  
  
Professor Charles Latán heeft deze zomer de laatste hand gelegd aan zijn 
geweldige uitvinding. Hij is er samen met zijn assistenten in geslaagd om 
een machine te bouwen die het mogelijk maakt om grote groepen mensen 
te verplaatsen in plaats en tijd. Op dit moment al is hij druk bezig om deze 
machine in te bouwen in de kamplocatie zodat we er het hele weekend 
gebruik van kunnen maken.  
  
Hoewel het ontwerp van de machine natuurlijk strikt geheim is, heeft 
professor Latán ons verzekerd dat de machine “Met 100% zekerheid best 
redelijk veilig is en dat er alleen onderdelen worden gebruikt waarvan de 
vorige eigenaar of eigenaars jaren plezier van hebben gehad.”, dus we 
hoeven ons geen zorgen te maken. Bovendien heeft de professor les 
gegeven aan een heleboel verschillende universiteiten. Volgens eigen 
zeggen heeft hij op al zijn werk talloze errata (geen idee wat het is, maar 
wat klinkt het chic hé!) gekregen dus het moet wel goed komen!   
  
Wij, als kampleiding hebben natuurlijk al een heleboel plekken en tijden 
bedacht waar we graag eens naar toe gaan dus het beloofd een prachtig 
weekend te worden. Om niet op te vallen als we bijvoorbeeld in de 
Middeleeuwen rondlopen, is het verstandig dat jullie zo veel mogelijk 
historische kleding meenemen. Prinsessenjurken, piratenpakken, oude 
lakens (om Romeinse toga’s van te maken), enz. Zin gekregen in dit 
geweldig avontuur? 
 
Wil je mee schrijf je dan snel in op de site van Av Unitas. 
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Algemene info 

• Wanneer: Het kamp is van 12 oktober tot en met 14 oktober. 

• Deelnemersbijdrage: Ge bijdrage voor het kamp is € 37,50 p.p. 

• Betaling: Graag overmaken naar iban NL52RABO0108399044 o.v.v. je naam, 

betaling dient uiterlijk 6 oktober voldaan te zijn! 

• Locatie: Lieve Moenssenslaan 1, 3650 Dilsen-Stokkem, België 

• Brengen: We verwachten uw zoon/dochter om 18:00uur op de locatie in België. 

• Ophalen: Zondagmiddag, vanaf 13.30u (gaarne niet eerder i.v.m. verstoren 

programma), bent u welkom om uw kind te komen halen. Om 14.00u vindt er een 

gezamenlijk (ouders, kinderen en leiding) kampsluiting plaats die om 14.30u is 

afgelopen.  

• Op vrijdagavond starten we met een gezamenlijke avondmaaltijd. 

• Inschrijving: Via het inschrijfformulier op de website www.avunitas.nl t/m 5 

Oktober 

• Zijn er vragen of onduidelijkheden: dan kunt u altijd terecht bij Rik Goessens 

of Tom Frijns.  

 

Teken 

De laatste jaren worden we soms wel eens geplaagd door teken. Met name bij vochtig warm 

weer, is de kans hierop redelijk groot. Om te voorkomen dat uw kinderen rondlopen met 

tekenbeten (die niet altijd meteen opgemerkt worden) zullen we uw kinderen controleren 

middels een lichaamsinspectie, die we voor het slapen gaan zullen uitvoeren. Deze vindt 

plaats per slaapkamer, in aanwezigheid van twee begeleiders, waarbij natuurlijk de heren de 

heren controleren en de dames de dames.  We delen u dit vooraf mede zodat u van onze 

handelswijze op de hoogte bent. Heeft u vragen, neem dan even met aan het eind van 

brochure genoemde personen contact op. 

 

Wat moet je allemaal meenemen tijdens deze avontuurlijke dagen: 

➢ Slaapzak en onderlaken (verplicht) 

of lakens en dekens 

➢ Oude speelkleding ook met lange 

mouwen en lange broekspijpen 

➢ Kussen en kussensloop ➢ Zorg evt. voor warme jas en of trui. 

➢ Zaklamp, teken/schrijfspullen of 

lees- of speelboek voor een stil 

moment en een goed humeur 

➢ Wandelschoenen en oude 

gymschoenen (stevig) Liefst geen 

laarzen, i.v.m. wandelingen 

➢ Toiletspullen, handdoek en 

nachtkleding 

➢ Voldoende ondergoed en sokken 

➢ Sportkleding: lange mouwen en 

lange broekspijpen 

➢ Bord, bestek en mok/beker (allen 

voorzien van je naam) 

➢ Regenkleding 

➢ Theedoek 

➢ Slippers voor in het gebouw 

Neem geen mobiele telefoon of andere dure spullen mee. Deze kunnen tijdens het spel 

sneuvelen of verloren raken. En zorg dat alles voorzien is van je naam. Er blijft ieder 

kamp nogal wat achter! 

 

Begeleiding tijdens het kamp: 

De begeleiding van het kamp wordt, evenals voorgaande jaren, gevormd door de trainers 

van uw kind en een aantal ouders/leden, die als vrijwilliger al vele jaren aan de vereniging 

zijn verbonden.  

 

Verdere spelregels: 

Mocht je onverhoopt na aanmelding, toch niet mee kunnen, meld je dan zo snel mogelijk 

doch uiterlijk vóór 6 oktober aanstaande, af bij Tom Frijns. Anders wordt het gehele 

kampbedrag in rekening gebracht, i.v.m. gemaakte kosten. 

We wensen de ouders een prettig en rustig weekend en onze kampgangers een mooi en 

spannend kampavontuur toe. 

Namens de kampleiding, 

Rik Goessens en Tom Frijns  

kamp@avunitas.nl  

+31616373377 

 

http://www.avunitas.nl/

