HALLOWEMEL 2021
Wemel in de ruimte
Wanneer?
Waar?
Adres?

Van zaterdag 25 tot zondag 26 september
Hoge Rielen 8 - boog
Molenstraat 62
2460 Kasterlee

Weekendverloop?

Zaterdag 10u

Inschrijven?

1. formulier invullen http://www.jotformeu.com/form/32463253832351
betalen op wemelrekening BE67 9797 8763 8587
(Met vermelding van uw naam, aantal wemels en HALLOWEMEL)

Kostprijs?

1ste wemel: € 35,00
2de, 3de, enz. Wemel: € 30,00
(Zelfde prijs voor overnachting in de slaapzaal of in uw eigen tent)

Wat?

Spel, knutsel, bos, verkleden, lachen, 4-uurtje, praten, ontspannen, je hart luchten, …

Kledij?

Kledij aangepast aan het weer en het bos. Je mag verkleed komen (maar het moet niet).

Wie?

Alle oude en nieuwe wemels, kinderen, dynamo’s, rakiaks, jokari’s. Ouders wandelen mee
naar de loods en geven belangrijke zaken af aan de leiding, zeggen dag tegen hun wemel en
vertrekken naar huis.
● Bungees logeren in loods LK8 in stapel-beddenbakken (matje en slaapzak
meebrengen)
● Dynamo’s, Rakiaks en Jokari’s kamperen op K8 (tent, matje, slaapzak)

Vervoer?

Met je eigen auto, ofwel rijd je met iemand mee.
Carpoolen kan georganiseerd worden via de Facebook-pagina wemellaars:
- een aanbod plaatsen (vb: ik rij vanuit Antwerpen, en heb nog 3 plaatsen in mijn auto)
- een zoekertje plaatsen (vb: mama met 1 kind uit Mechelen, met wie mag ik mee?)
- Wie niet op facebook zit: stuur een email. Wemel zet het op fb, en laat je het antwoord
weten.
Als je kind allergisch is of bepaalde voeding niet mag eten, geef je bij aankomst een briefje af
aan leiding met naam van je kind erop en een lijst waarop moet gelet worden.
(geen briefje betekent: dit kind eet alles!)
Vermeld voedingsinfo ook al in het inschrijfformulier.
Heel afwijkende voeding kan je best meegeven.

Eten?

: AANKOMST WEMELS
Ontvangstcomité aan Poort Noord van Hoge Rielen
Zaterdag
: spel/knutsel/natuur/info nieuwe wemels/lekker eten
Zaterdagavond : kampvuur, voorstellingen , breng je gitaar mee, ...
Zondag
: spel/knutsel/natuur/info nieuwe wemels/lekker eten
Zondag 16u30 : na het vieruurtje vertrek WEMELS + ouders
Niet vergeten: medicatie ophalen en verloren voorwerpen nakijken aub.

Info en inschrijvingen via www.wemelkamp.be

Meebrengen?

Boskleren, aangepast aan het weer en aan kampvuur; Slaapgerief; Toiletgerief; zaklamp
KIDS (of ouderen die niet buiten kunnen slapen): slaapzak, matje, kussen en knuffel
DYNAMO/RAKIAK: je eigen tent met slaapzak, matje en kussen.
Alles tekenen met naam!

Zoals altijd bij Wemel worden de

activiteiten aangeboden maar niet verplicht:

- Wemelspelen buiten en in het bos
- Knutselen met begeleiding op wemelformaat
- Binnen-spel-activiteiten aanbod bij slecht weer
- Ronddwalen in de omgeving voor wie dat wil
- Een echt kampvuur met toneeltjes en wemelmuziek
- Een lekker vieruurtje
- Kan jij ook al kampvuurmuziek spelen?
- Wil je een toneeltje doen aan het kampvuur?
- Slaap je al in een eigen tent?

Wij hopen jullie allemaal te zien !

De wemelleiding

Info en inschrijvingen via www.wemelkamp.be

