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Waar 

Ter Loo 

Kareelstraat 21 

1674 Bellingen 

 

Dit jaar gaan we op kamp naar Bellingen. Bellingen ligt in de provincie Vlaams-

Brabant, in het Pajottenland. Het is een rustige streek met het bos aansluitend aan de 

kampplaats, gelegen nabij Halle. De kampplaats is een voormalig klooster die 

omgebouwd werd tot een kampplaats. Ideaal om er op kamp te gaan en van de 

gezonde buitenlucht te genieten. 

 

Wie kan mee 

Iedereen van 6 tot 16 jaar kan mee op kamp. 

Je hoeft geen lid te zijn van het JRK. 
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Wanneer 

Aspirientjes (6 – 10 jaar): 11 tot 14 juli 2022 

Helpertjes (10 – 12 jaar): 14 tot 21 juli 2022 

Junior Helpers (12 – 16 jaar): 14 tot 22 juli 2022 

Hoe gaan we er naartoe 

De Aspirientjes vertrekken met de trein en komen ook met de trein terug naar huis. 

De Helpertjes vertrekken ook met de trein en keren ook terug naar huis met de trein. 

De Helpertjes nemen wel hun fiets mee op kamp. De Junior Helpers vertrekken met 

de trein op kamp, en keren met de fiets terug naar huis. 

Kostprijs 

Aspirientjes (6 – 10 jaar): 80 euro 

Helpertjes (10 – 12 jaar): 110 euro 

Junior Helpers (12 – 16 jaar): 115 euro 

 

In deze prijs is alles inbegrepen: vol pension, activiteiten, verzekering, … 

Inschrijven 

Bel naar het nummer 0479 56 20 15 vanaf zondag 6 februari 2022 om 10 uur. Per 

telefoontje kan je maximum 4 personen inschrijven voor eenzelfde kampperiode. Op 

die manier hopen we op een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare 

plaatsen.  

Betaling binnen de week na inschrijving op rekeningnummer: BE44 7370 5333 0845 

met vermelding van “NAAM” en “KAMP JRK AALTER”. Indien je liever op een ander 

moment en/of in schijven betaalt, laat ons dat dan gerust weten bij de inschrijving. Bij 

annulering zonder gegronde reden zal slechts 3/4 van het bedrag terugbetaald 

worden. 

Later op het jaar wordt een medische fiche bezorgd. 

Eind juni ontvang je een mail met meer informatie. 

Coronavirus 

Het coronavirus is nog steeds niet verdwenen. Helaas weten ook wij niet wat de 

maatregelen omtrent het virus zullen zijn in de toekomst. Het kamp wordt volledig 

georganiseerd onder voorbehoud. Zolang de maatregelen het toelaten zal het kamp 

doorgaan. Bij een afgelasting van het kamp zal dan ook het volledige bedrag 

teruggestort worden. 
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Wens je meer informatie? 

Bel naar 0479 56 20 15 

 

 

 

 

 

 

Amber, Ana-Laura, Anna, Batist, Elena,  

Fé, Frauke, Jente, Jordy, Lenneke,  

Lotte, Maarten, Oskar, Priscilla, Reza,  

Robbe, Viktor, Wout en Ymke 

 

 

 

Wij van de leiding kijken er alvast naar uit! 


