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VOORWOORD :  
 
 
TEAM BERGKAMP is een enthousiast team, samengesteld uit begeleiders, die hun liefde voor de bergen 
wil overbrengen aan jongeren van 12 t.e.m.18 jaar. De meeste begeleiders zaten ooit op de Academie 
Kunsthumaniora Brugge of waren ooit ook zelf kamper. Alles wordt in goede banen geleid door Herman 
Mulier, leerkracht op de Academie en Geert van den Broeck, opvoeder op de Academie. 
 
Na héél wat ervaring op te doen als kamper en begeleider, vond Herman dat het tijd was om met de 
Academie Kunsthumaniora Brugge ook een bergkamp te organiseren. Wat in 2006 als een “try-out” en 
met de nodige zenuwen begon, wordt elk jaar enthousiast herhaald, thans met vele “know-how”. 
 
Bergkamp is een begrip geworden. De vele reacties van ouders en kampers spreken voor zich en hoeven 
eigenlijk geen versterkende impuls. We geven de kampers graag een onvergetelijke tijd en de rugzak 
waarmee de jongeren terug thuis zullen komen zal gevuld zijn met mooie herinneringen, opgedane 
vriendschappen, (soms energievretende) activiteiten, lonkende bergtoppen, de daarbij horende 
grensverleggers en niet te vergeten … longen gevuld met gezonde berglucht. 
 
Een bergkamp organiseren doe je niet zomaar. Er kruipt héél wat voorbereiding in. Vergaderingen, 
uitpluizen van mogelijkheden, al zeer vroeg contacten leggen met heemverantwoordelijken, 
busmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, activiteiten plannen, een eventuele themadag kiezen, 
bergwandelingen uitstippelen, prijzen vergelijken, communiceren met kampers en ouders, t-shirts laten 
ontwerpen, uitkiezen en laten drukken, enz. …  
 
Hopelijk overtuigt deze bundel u van het feit dat dit een bergkamp zal worden dat voor eeuwig in het 
geheugen van uw zoon/dochter zal gegrift staan. We zijn ervan overtuigd dat dit stukje leven in de 
bergen “intens” en vooral “echt” zal zijn. 
 
Geniet ervan !  
Team bergkamp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



GESCHIEDENIS : 
 
 
BERGKAMP 1, Zwitserland, Ferden, (2006) : 

https://goo.gl/photos/Fc91Bn7qy1LwJyFV7 
 

BERGKAMP 2, Zwitserland, Ayer (2007) : 
https://goo.gl/photos/jEoLmbD5TNstRTZUA 

 

BERGKAMP 3, Zwitserland, Fieschertal (2008) : 
https://goo.gl/photos/WRZ1AKQ5KJDvxB6h7 

 
BERGKAMP 4, Zwitserland, Zinal (2010) : 

https://goo.gl/photos/L4mQXpvuBXJcW8gM7 

 
BERGKAMP 5, Oostenrijk, Holzgau (2011) : 

https://photos.app.goo.gl/42ecIehTvuJy2BrW2 
 

BERGKAMP 6, Oostenrijk, Elbigenalp (2013) : 
https://goo.gl/photos/1ut3NHmiVov9TNHz6 

 

BERGKAMP 7, Oostenrijk, Stanzach (2014) : 
https://goo.gl/photos/v47jc6AR8mKyipE88 

 
BERGKAMP 8, Zwitserland, Zinal (2015) 

https://goo.gl/photos/xZVBmZ8mKYLyHy5eA 

 
BERGKAMP 9, Zwitserland, Ferden (2016) 

https://goo.gl/photos/DVLxDMeiiunyaZys5 
 

BERGKAMP 10, Zwitserland, Sedrun (2017) 

https://goo.gl/photos/c9nFUALgBCAXojPe8 + https://goo.gl/photos/vfE41th5mKuUd9ASA 
 
BERGKAMP 11, Tsjechië, Srbsko (2018) 
https://photos.app.goo.gl/h851LPAvSoFp3ddA8 + https://photos.app.goo.gl/ChaMtDZw78oXbcPc9 

 

BERGKAMP 12, Zwitserland, Fieschertal (2019) 
https://photos.app.goo.gl/S1P9Sz2K3zi1BKXJ6 

 
BERGKAMP 13, België, Comblain-au-Pont (2020)(Corona-kamp) 

https://photos.app.goo.gl/uVUUcmpaiZwHnwL79 

 
BERGKAMP 14, Zwitserland, Zinal (2021)(Corona-kamp) 

https://photos.app.goo.gl/p4WgZsQ8AVpGiTKB7  

 
BERGKAMP 15, Zwitserland, Grächen (2022) 

https://photos.app.goo.gl/1RkUwFzad6WTYntm7  
 
Belangrijk bericht aangaande de wet op de privacy : 
Tijdens ons bergkamp worden er foto’s genomen en wordt er ook gefilmd. 

Alle foto’s worden in een google-foto-album gegoten en een deel ervan komt op sociale media (You Tube, 

Facebook, Instagram, …) 
 

Mocht u wensen dat de foto’s waarop uw zoon/dochter staat NIET in de compilatie komen te zitten, en aldus ook 
niet op één van deze internetpagina’s, gelieve ons dat dan te melden VÓÓR de aanvang van het bergkamp. 

 

-> Facebook : https://www.facebook.com/TeamBergkamp  
-> Instagram : https://www.instagram.com/team_bergkamp/  

-> You Tube : https://www.youtube.com/user/MulierHerman  

https://goo.gl/photos/c9nFUALgBCAXojPe8
https://photos.app.goo.gl/h851LPAvSoFp3ddA8
https://photos.app.goo.gl/S1P9Sz2K3zi1BKXJ6
https://photos.app.goo.gl/p4WgZsQ8AVpGiTKB7
https://photos.app.goo.gl/1RkUwFzad6WTYntm7
https://www.facebook.com/TeamBergkamp
https://www.instagram.com/team_bergkamp/
https://www.youtube.com/user/MulierHerman


ALGEMENE INFORMATIE : 
 
Elk bergkamp vertrekken we ’s morgens vroeg. Ook onze thuiskomst is ’s morgens vroeg.  
We verblijven elf dagen in een ruim en gerieflijk heem. De twaalfde dag komen we aan in Brugge. 
 

Tijdens het verblijf in Zwitserland zullen we niet alleen in ons heem vertoeven. 

We plannen telkens twee dagtochten na elkaar, afgewisseld met een “rustdag” in/rond het heem. 
 

De bergtochten zijn de hoofddoelstelling van het project.  
- Voor velen onder de kampers zullen de uitzichten onbeschrijfelijk zijn.  

- Voor sommigen zal de inspanning tot boven een makkie zijn, voor anderen zal het onder de noemer “no pain no  
  gain” zijn. Dat verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van een resem aan redenen. In ieder geval zijn  

  we ervan overtuigd dat iedereen zal genieten van de uitkomst van de prestatie. 

- De fauna en flora ter plaatse zal hopelijk velen verrassen. Ook de kans dat we midden in de zomer over sneeuw  
  zullen wandelen is reëel. Respect voor de schoonheid aldaar hoort ook hieronder. 

- de tochten worden voordien uitgestippeld met als hoofddoel voor iedereen haalbaar te zijn, maar  
  “toeristentochtjes” zijn het ook niet. Het halen van een mooi uitzicht staat bovenaan.  

- tussenstops zijn deel van de tochten maar geen schering en inslag.  

- doorzetting, uithouding, wilskracht, karakter, enz. … zullen zeker aan bod komen. 
- Veiligheid troef op tocht. Geen snelheidswandelingen en/of alpinisme. 

- net voor aanvang van de inlooptocht starten we met wat afspraken aangaande de tochten 
- wie moeilijkheden ondervindt wandelt best vooraan de groep. 

 

De “rustdagen” zijn een welgekomen aanvulling bij de bergtochten. 
- Sport en spel, alternatieve activiteiten, een quiz, volksdansen, een heuse themadag, een zwempartij, een  

  inkoopuurtje (of iets meer), enz. … Gezonde leute en amusement zijn hier de doelstellingen. 
- Zowel in de ochtend, in de namiddag en ook ’s avonds worden ludieke momenten voorgeschoteld. 

- Het woordje “rust” is dus met een korreltje zout te nemen. 
 

Een spaarplan opstellen is een welgekomen optie. Dit is dan ook de reden waarom we zo vroeg in het jaar de 

inschrijvingen voor ons bergkamp laten gebeuren. Elke maand een klein bedrag storten stelt u in staat tegen 
einde mei het volledige bedrag te hebben betaald. 

 
Dat “samenzijn” op bergkamp ook primeert, dat mag duidelijk zijn. 

Het zal dan ook zo zijn dat de nodige taken en karweien zullen worden verdeeld en dit telkens onder leiding van 

een begeleider. (de vaat, de patattenjas, de (tussentijdse) schoonmaak, …) 
Respect hebben voor elkaar, voor het materiaal en de accommodatie komen ook aan bod. Het individu zal aldus 

soms moeten plaats maken voor de groep. Newton verwoordde het zo mooi in zijn derde wet : “voor elke actie 
bestaat er een reactie.” Ook op kamp is dit zo. De sfeer op kamp ligt niet alleen aan de begeleiders. De sfeer op 

kamp ligt niet alleen aan de kampers. De sfeer op kamp ligt aan en in de manier waarop iedereen omgaat met 
elkaar. Respect, geven (en krijgen), de “ik” niet voorop stellen maar de “wij”, … 

Aldus kort : Iedereen (zowel kampers en begeleiders) is verantwoordelijk voor de sfeer. 

 
Vergeet niet dat er in Zwitserland NIET met euro’s wordt betaald, maar wel met Zwitserse Franken. 

Om de wisselkoersen te volgen, gaat u best naar deze link : http://www.tijd.be/wisselkoersen. Dat wil ook zeggen 
dat u bij vertrek, zowel wat euro’s op zak heeft, alsook (en vooral) Zwitserse Franken ! Op kamp zelf wisselen wij 

geen euro’s om naar Zwitserse Franken. We wisselen ook geen geld uit met kampers die enkel een bankkaart 

meehebben. U heeft bij inschrijving tijd genoeg om een bestelling te maken bij uw of een bank van een gekende. 
 

70 Zwitserse Franken en wat euro’s (want we rijden en stoppen ook in Duitsland / Frankrijk) zouden meer dan 
voldoende zakgeld moeten zijn. Een dikke geldbeugel is dus niet nodig. In principe heeft iedereen genoeg op 

kamp. Natuurlijk kunnen tijdens de tochten in een berghut kleinigheden worden aangekocht en dat komt dan van 

de eigen rekening. Er is kans om een deel van het zakgeld aan de begeleiders af te geven ter bewaring om 
“verlies” of verspilling tegen te gaan. “Mohow, geen bankkaart mogelijk ?” Neen, niet elke berghut aanvaardt 

bankkaarten en we willen geen extra activiteit “op naar de bank om geld af te halen” inlassen. 
 

 
 

 

http://www.tijd.be/wisselkoersen


Hoge bergschoenen met uitgesneden rubberzool zijn een must. Ook naar verzekering toe. We kunnen het niet 

toelaten kampers met “gewone” schoenen of zelfs sandalen op tocht te laten vertrekken. De bergschoenen inlopen 
kan zeker geen kwaad. Je zou de eerste niet zijn die op tocht weet van pijnlijke voeten heeft omdat de schoenen 

niet zijn ingelopen. 

 
Vertrek op DINSDAGMORGEN 1 augustus 2023 om 06.00 uur.  

Mocht dit uur veranderen, dan verneemt u dit tijdig. 
We verzamelen aan de Kunsthumaniora te Brugge (Katelijnestraat 86, 8000 Brugge) 

U dient reeds om 05.15 uur aanwezig te zijn. 
De bergkampbegeleiding is dan al 75 minuten bezig met alle materiaal te klasseren en in te laden. 

 

We zijn terug op ZATERDAGMORGEN 12 augustus 2023 rond 08.00 uur. 
Een precies uur is moeilijk te bepalen, want we zijn afhankelijk van de vlotheid van het verkeer.  

We berichten u sowieso per sms, ongeveer een uur voor aankomst in Brugge. 
Aan de rode brug van de Minnewaterparking (Bargeplein, Buiten Katelijnevest, 8000 Brugge). 

 

Het kampadres van het heem in SAAS-GRUND is : 
- Ferienhaus Florida 

- Team Bergkamp (Naam van de kamper) 
- CH-3910 Saas-Grund 

- Schweiz 
 

In hoogstdringende gevallen zijn we daar te bereiken op het mobiel telefoonnummer van Herman Mulier  

(0032 (0) 472 69 66 50)  
 

Er wordt ook een heus bergkamp-t-shirt ontworpen. Het ondertussen bekende rode of zwarte t-shirt krijgt elk 
jaar een andere voorzijde. Wie zich geroepen voelt om een ontwerp te maken mag gerust een poging doen. Indien 

geen ontwerpen ons bereiken zorgen we zelf voor een ontwerp. We vragen elkeen om dit shirt ook aan te doen 

tijdens de terugrit en aankomst in Brugge. 
 

De prijs van dit bergkamp bedraagt € 625 euro. Deze prijs behelst de (nodige) verplaatsingen aldaar (bus, lift), 
de verblijfstaksen, extra activiteiten, een bergkamp t-shirt, een (eventuele) tweedaagse, een (eventueel) 

zwembadbezoek, de (extra)verzekering,  verblijf vol pension, elektriciteit- en waterverbruik, de busrit vanuit en 

naar Brugge. Normaliter blijft de prijs zoals we die hierboven hebben beschreven. Mocht er een meerprijs volgen 
(bv de busmaatschappij verhoogt de prijs omwille van de duurdere brandstofprijzen), dan rekenen wij niet meer 
aan dan €25 per persoon. 
 

De kampers zullen ook in karweigroepen worden ingedeeld. Elke groep zal zowel afwassen, afdrogen, 
aardappelen schillen, kuisen, … onder het toeziend oog van een begeleider … 

 

Sedert 1998 is het verplicht de toestemming te hebben om deel te nemen aan een kamp via het formulier 
“reistoelating voor minderjarige”. Dit formulier dient aangevraagd te worden bij de gemeente/stad en zo 

vroeg als mogelijk afgegeven te worden aan Herman Mulier. 
 

Wat betreft de verzekering doen wij in de eerste plaats beroep op uw lidmaatschap bij uw mutualiteit. Wij 

hebben een extra verzekering aangegaan bij DVV verzekeringen (BA, lichamelijke ongevallen, facultatieve 
waarborgen buitenland als behandelingskosten bij ziekte, extra kosten bij ziekte of ongeval, rechtsbijstand) 

 
Mochten er zaken zijn waarop wij speciaal dienen te letten dan kunt u deze kwijt op de persoonlijke BERGKAMP 

INFO-FICHE. (zie verder in de bundel) Deze fiche dient u volledig in te vullen en af te geven aan Herman Mulier 
en wordt ten allen tijde bijgehouden. 

 

De dagindeling ziet er als volgt uit : 
- normaliter opstaan om 07.00 uur (bij een tocht kan het iets vroeger zijn) 

- iets over halverwege het kamp een brunch (vele kampers zullen vechten tegen vermoeidheid) 
- slapen rond 22.30 uur (afhankelijk van de avondactiviteit en het dagverloop) 

 

 
 

 
 



We nemen onze eigen EHBO mee. Speciale zaken neem je best zelf mee. Indien nodig geef je je medicatie aan 

ons met de melding wanneer je iets dient te nemen. Naar verzekering toe melden wij dat het toedienen van 
medicatie NIET is toegestaan zonder de toestemming van de ouders. Inschrijven voor ons bergkamp impliceert dat 

wij (in een uitzonderlijk geval) medicatie mogen toedienen aan de kamper. Iets tegen busritmisselijkheid best zelf 

meenemen, want er komt soms wat bochtenwerk aan te pas, op weg naar het heem. 
 

 
Voor het weer in Zwitserland, Saas-Grund kun je volgende link gebruiken :  

https://www.srf.ch/meteo/wetter/Saas-
Grund/46.1229,7.9365?geolocationNameId=49e6934d566afae3f3627caeb57cc3a5  
 

Er is een sport- en spelbox mee met daarin behoorlijk wat sportmateriaal (te gebruiken bij activiteiten of  
recreatieve momenten) Dit materiaal zal telkens te vinden zijn op een vaste plaats in het heem (graag altijd op 

orde houden) 
 

Op de bus zal een bergkampliedje worden verkozen door de kampers. Dit liedje zal doorheen het kamp worden 

gebruikt om af te spreken of zaken aan te kondigen. Wees er maar zeker van dat dit liedje voor eeuwig in uw 
geheugen zal zitten.  

 
Voor de post zorgen we ter plaatse. We zullen navraag doen hoeveel kaartjes en postzegels er moeten zijn. Neem 

best je eigen schrijfgerief mee. Tijdens de recreatieperiodes zal er voldoende tijd zijn om de kaartjes vol te 
pennen. We hebben ook een “interne postbox” ter plaatse. Zo zullen de kampers ook kunnen schrijven naar elkaar. 

 

Wat betreft Smartphone, oortjes, tablet en andere elektronische zaken  : 
- wees indachtig dat elk gebruik van de smartphone enorm duur is in Zwitserland. Het uitzetten van de “roaming”  

  is een zaak van eigen verantwoordelijkheid. Team Bergkamp kan in geen geval worden verantwoordelijk gesteld  
  voor hoge telefoonkosten. (sms, telefonie, internet) 

- We hebben besloten dat we de smartphones zullen verzamelen en enkel ter gebruik zullen geven : 

  - tijdens de recreatie van de afwas 
  - tijdens de tochten om foto’s te kunnen nemen 

- Tijdens de tochten en activiteiten wordt er niet met oortjes of koptelefoon gewandeld 
 

Indien er in het heem wifi aanwezig zou zijn, zullen wij de code ervan NIET vrijgeven. We zijn ervan overtuigd dat 

het vrijgeven van de code het sociale gegeven niet in de hand zal werken. Ervaring leert ons ook dat er na het 
bergkamp geen enkele kamper zijn/haar internet heeft gemist. 

 
Wat betreft alcohol en roken : 

- ons bergkamp is rookvrij. Er worden dus geen rookwaren toegestaan. 
- wie op bergkamp geen 18 jaar is, nuttigt geen alcoholische dranken. 

- we hopen zelfs dat zelfs de 18-jarigen geen alcohol zullen nuttigen 

 
Wat betreft de protectie tegen de zon verplichten wij iedereen een hoofddeksel te dragen, zeker tijdens de 

tochten. De hoogtezon heeft een veel fellere invloed op onze (hoofd)huid dan hier in België. 
 

Elk jaar zijn er kampers die last hebben van de knieën. We raden daarom om preventief zelf kniebanden mee 

te nemen. Ze bieden sowieso een steun bij het dalen. 
 

 
Op een “gewoon bergkamp” maken we ook tijd vrij om naar de winkel te gaan en persoonlijke inkopen te doen. 

Mochten er op reis nog corona-maatregelen gelden, dan schaffen we dit niet af, maar doen we het op een andere 
manier. We maken een lijst met zaken die de kampers kunnen bestellen. Onze heemmama (zij blijft in het heem 

als wij gaan wandelen om zieken en gekwetsten op te vangen) zal die aankopen dan doen en we verdelen de 

goederen dan in het heem. Bij de afrekening ronden we telkens af naar boven (0.50 of het volgende gehele getal) 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://www.srf.ch/meteo/wetter/Saas-Grund/46.1229,7.9365?geolocationNameId=49e6934d566afae3f3627caeb57cc3a5
https://www.srf.ch/meteo/wetter/Saas-Grund/46.1229,7.9365?geolocationNameId=49e6934d566afae3f3627caeb57cc3a5


Wat betreft een eventuele annulering door u, volgen we onderstaande regels : 

- U dient een doktersattest te hebben, met duidelijke vermelding dat uw zoon/dochter niet kan deelnemen 
  aan ons bergkamp (m.v.v. de periode van ons bergkamp) 

- Ook een overlijden tot in de tweede graad telt als geldige annulatie (overlijdensakte als bewijs indienen) 

- U betaalt eerst het volledige bedrag (€625). Na terugkomst van reis wordt met u een verrekening gemaakt. 
  Indien u niet doorbetaald heeft tot het volledige bedrag (€625), dan heeft u geen recht op terugbetaling van het 

  reeds betaalde bedrag (rekening houdend met de datum van annulering) 
- Annulering oktober 2022 tot en met mei 2023 :   

-> U verliest uw voorschot 
  -> het resterende bedrag (€525) wordt teruggestort 

  -> u dient hiervoor een bewijs van annulering in te dienen (zie hierboven) 

- Annulering tijdens de maand juni 2023 :  
  -> U verliest uw voorschot 

  -> 40% van het resterende bedrag (40% van €525) wordt ingehouden 
  -> 60% van €525 wordt terugbetaald, mits indienen bewijs annulering (zie hierboven) 

- Annulering van 30 dagen tot 8 dagen voor vertrek : 

  -> U verliest uw voorschot 
  -> 60% van het resterende bedrag (60% van €525) wordt ingehouden 

  -> 40% van €525 wordt terugbetaald, mits indienen bewijs annulering (zie hierboven) 
- Annulering binnen de 7 dagen voor vertrek : 

  -> 100% van het bedrag (100% van €625) wordt ingehouden en kan niet worden teruggevorderd 
 

 

EXTRA ZAKEN MEE TE NEMEN, INHERENT AAN HET KAMP-ACTIVITEITEN-SCHEMA DIT JAAR : 
* foute kledij voor de foute fuif op de laatste avond ter plaatse 

*  
*  

*  

 
Wat betreft uw rugzak, toch enkele aanmerkingen :  

* deze rugzak zal u telkens dragen op de tochten 
* dit is trouwens dezelfde rugzak die u mee zal hebben op de bus met uw lunch in 

* de inhoud van deze rugzak is ongeveer 30 liter, dat is ruim gerekend, maar veelal zien we kampers met een 

   te kleine rugzak en die moeten dan beroep doen op anderen om materiaal te verdelen  
* om u een idee te geven wat wij elke kamper aanraden/verplichten mee te nemen op tocht : 

  - zonnecrème / beschermende lippenstift / zonnebril 
  - hoofddeksel 

  - brooddoos 
  - portefeuille 

  - thermische veldfles 

  - extra flesjes drank (50 cl), te verkrijgen, elke ochtend van vertrek op tocht 
  - een extra t-shirt (als we boven komen is het shirt dat u draagt meestal kletsnat) 

  - een trui voor als we bovenop een berg onze lunch nuttigen. De wind kan voor friste zorgen 
  - een regenjas (het weer kan plots omslaan) 

  (- op tweedaagse komt daar nog wat was- en plasgerief bij) 

  (- op tweedaagse komt daar nog wat ondergoed bij) 
  (- op tweedaagse komt daar eventueel een slaapzak bij, afhankelijk van de afspraken binnen de berghut 

 
De laatste jaren is er veel te doen rond tekenbeten. We doen voldoende controles maar feilloos zijn we daarom 

niet. Wie dat wenst kan zich laten vaccineren tegen tekenbeten. Meer informatie vind je via deze link :  
https://www.tekenvaccinatie.be/  
 

 
Alle belangrijke info aangaande reizen naar Zwitserland kan u vinden op deze website (FOD, Buitenlandse 

Zaken, Zwitserland). Gelieve deze website zeker te bezoeken voor vertrek. 
Link : https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/zwitserland  
 

Mocht er zich tijdens hun verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt 
van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden of naaste vrienden in België over hun 

toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich 
wenden tot de Ambassade van België Bern (tel 00-41 31 350.01.50). 

 

https://www.tekenvaccinatie.be/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/zwitserland
http://switzerland.diplomatie.belgium.be/nl


Wie ons wat wilt volgen, kan dat via onze facebook-pagina.  

We zullen bij aankomst een melding maken en trachten elke avond een paar foto’s te posten van de voorbije dag. 
Op tweedaagse zal dat niet gebeuren gezien we dan niet online kunnen gaan. 

 

 
Vragen tijdens het schooljaar of tijdens de vakantie : - aan de Dhr Herman Mulier zelf op school 
       - per brief aan Dhr Herman Mulier  
        - Geralaan 27/2, 8310 Brugge 
       - via mail : herman.mulier@scarlet.be 
       - via gsm Dhr Herman Mulier op 0032 (0)472 69 66 50 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:herman.mulier@scarlet.be


NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN :  
COVID19 - CORONA-INFO :  
 

Op dit moment zijn er geen covid19/corona-maatregelen. 

Bij afgelasting door ons wordt het voorschot ingehouden, het restbedrag wordt terugbetaald.  
Elke verandering wordt in deze bundel opgenomen en die bundel posten we op onze website l  

https://www.teambergkamp.be/  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

https://www.teambergkamp.be/


WAT HEB JE MEE BIJ VERTREK :  
 
* Rugzak met eten voor ’s morgens, ’s middags en eventueel het vieruurtje. (’s avonds eten we warm in het heem) 

   Deze rugzak heb je ook nodig voor de bergtochten. (ongeveer 30 liter inhoud). 

* Enkele flesjes drank (GEEN BLIKJES !!!).  
* Een valies of reistas (voorzien van jouw naam en adres) met jouw volledige kampuitrusting. 

* Jouw kussen (voorzien van een kussensloop) voor op de bus en (eventueel) jouw bed in het heem. 
* Kleine (magnetische) tafelspelen en leesboek(je) voor op de bus of tijdens de recreatieve momenten op  

   bergkamp. 
* Een fototoestel (eigen risico)(begeleiding neemt zelf ook foto’s en die worden na het kamp gedeeld op Fb). 

* Jouw zakgeld. (EURO’s voor de stops in Frankrijk/Duitsland en ZWITSERSE FRANKEN voor op kamp zelf) 

   Team Bergkamp wisselt geen geld uit. Geen bankkaarten aldus.  
* Wie plaats wil winnen in de valies kan de optie bergschoenen aandoen in de bus kiezen ;-)  

* Pilletjes voor wagenziekte (want de busritten ter plaatse kunnen nogal bochtig zijn 
* Jouw identiteitskaart. (!!! VERPLICHT !!!) 

    
* Jouw Europese ziekteverzekeringkaart (af te halen bij uw mutualiteit) 

   We weten dat het niet verplicht (meer) is om deze kaart mee te nemen maar we spreken uit ervaring dat alle 
   administratie ter plaatse plots veel sneller gaat als we deze kaart voorleggen.  

   (!!! VERPLICHT door ons !!!) 

    
 
 

 
 

 

 
 

 



WAT HEB JE MEE OP BERGKAMP : 
 
* hoge bergschoenen met uitgesneden rubberzool (SCHOENEN OP VOORHAND INLOPEN !!!). 

* wandelkousen (is niet hetzelfde als “sportkousen” !) om pijnlijke voeten te voorkomen. 

* warme pullover of sweater of fleece. 
* short, jeans, zomerkledij, regenkledij (aldus ook een regenjas !!!). 

* toiletgerei (zeep, washandje, tandpasta, tandenborstel, handdoeken, kam, shampoo, …). 
* pyjama / nachtjapon. 

* 1 matrasovertreklaken (en een kussensloop indien je geen kussen mee hebt).  
   - kussen normaliter ter plaatse beschikbaar 

   - een slaapzak (ook in dit geval dien je een laken mee hebben om over de matras te trekken). 

* badpak of bikini of zwembroek 
* zonnebril / zonnebrandcrème / beschermende lippenstift / after sun crème / hoofddeksel (VERPLICHT). 

* sportieve kledij. 
* thermische veldfles (= geïsoleerd) / je kunt ter plaatse ook flesjes drank kopen. 

* druivensuiker voor een eventueel zwak moment tijdens de tochten 

* een brooddoos (we delen GEEN zakjes uit omwille van ecologische redenen). 
* wasknijpers (5) / wasdraad (10 m) / veiligheidsspelden (3 kleine en 3 grote). 

* 1 aardappelmesje met je naam op / 3 oude keukenhanddoeken (ev. naam erop) / 1 oude schotelvod. 
  (de kans is groot dat de laatste 2 items stuk zullen zijn) 
* linnen zak voor vuil goed. 

* een plastic zakje met daarin minstens 5 mondmaskers 
* een eigen klein busje met ontsmettingsalcohol (preventief) 

* schrijfgerei. 
* zaklamp (niet om een fuifje te geven op je kamer ’s nachts ;-) ). 

* fluo-hesje (voor het geval dat we ’s avonds eens op stap gaan). 
* voor de meisjes : maandverbanden of tampons. 

* niet noodzakelijk maar wenselijk : leesboekjes en tafelspelen (naamtekenen). 

* lijstje met de inhoud van je valies (nuttig bij controle voor de terugreis). 
* knie-steunverbanden voor wie snel kniepijn heeft (mag natuurlijk ook preventief meegenomen worden) 

* enkel- en steunverbanden voor kampers met enkelpijn 
* een regenhoes om over uw rugzak te trekken tijdens een regenachtige tocht 

* een regenhoes om volledig over u te trekken tijdens een regenachtige tocht (een regenjasje is snel doorweekt) 

* het kamp is voor de ganse periode ROOKVRIJ (geen sigaretten en andere rookwaren dus !!!) 
* het kamp is voor de ganse periode ALCOHOLVRIJ voor ieder die nog geen 18 jaar is. 

 
* enkele mondmaskers voor op de bus en ter plaatse in winkels of lokale bussen 

 
* zie ook blz 7 “extra zaken mee te nemen” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOE INSCHRIJVEN :  

 
(1) U stuurt een MAILTJE naar Herman Mulier, via herman.mulier@scarlet.be, dat uw  
     zoon/dochter zich wilt inschrijven voor het bergkamp. Zo zijn wij in het bezit van uw  
     contactgegevens. 
 
(2) U ontvangt een reactie op uw mail van ons, met daarin deze INFOMAP.  
     Daarin vragen wij 3 zaken.  
  - (A) stort een voorschot (€ 100) 
  - (B) vul de infofiche volledig in en bezorg die terug aan Herman Mulier 
  - (C) vul de medische fiche volledig in en bezorg die terug aan Herman Mulier 
 
(2A) VOORSCHOT van €100 op dit rekeningnummer met volgende bijkomende informatie : 
  - BE39 0635 3560 3319  
  - op naam van HERMAN MULIER (Geralaan 27 bus 2, 8310 Brugge) 
  - met vermelding van “Bergkamp / volledige naam kamper” 
 
(2B) INFOFICHE volledig invullen en geef die ondertekend aan Herman Mulier  
     (scannen + mail, reguliere post, persoonlijk). (GEEN FOTO) 
 
(2C) MEDISCHE FICHE volledig invullen en geef die ondertekend aan Herman Mulier  
      (scannen + mail, reguliere post, persoonlijk). (GEEN FOTO) 
 
(6) “REISTOELATING VOOR MINDERJARIGE” afhalen op uw stad- of gemeentehuis en 
     het originele formulier (geen scan) afgeven of opsturen aan/naar Herman Mulier. 
     Geen kopie of een scan of een foto !!! 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



INFOFICHE 

BERGKAMP 2023 
 

Graag invullen in DRUKLETTERS 

VOORNAAM KAMPER  

FAMILIENAAM KAMPER  

  

STRAAT + NR  

POSTNUMMER  

STAD / GEMEENTE  

  

TELEFOON KAMPER  

TELEFOON MAMA  

TELEFOON PAPA  

TELEFOON ANDERE  

  

GEBOORTEDATUM  

GEBOORTEPLAATS  

NUMMER IDENTITEITSKAART  

RIJKSREGISTERNUMMER  

  

VEGETARISCH / VEGANIST JA     /     NEEN 

  

MAAT T-SHIRT S – M – L – XL - XXL 

HOODIE NODIG (€35 extra) ?  S – M – L – XL – XXL - NEEN 
NAAM + TELEFOON MUTUALITEIT 
(staat achteraan Europese Ziekte 

Verzekeringskaart)(Blauwe kaart) 

 

 

Hier kleeft u 1 exemplaar van uw mutualiteitsklevertjes : (VERPLICHT) 
 
 
 
 
 

      
Handtekening ouder(s) : 
 
 
Dit formulier mag u scannen en doorsturen naar Herman Mulier. 

 

!!! U vergeet niet dat de uiterste afbetalingsdatum 30 MEI 2023 is ?!? 



MEDISCHE  FICHE 

 
 
 
 
VOORNAAM :  -→  
FAMILIENAAM :  -→  
GEBOORTEDATUM : -→  
GEBOORTEPLAATS : -→  
MUTUALITEIT :  -→  
 
Zaken waarop moet worden gelet : 
 
 
 
 
 
 
 
Mochten er zaken zijn waarop wij moeten letten gedurende het kamp, gelieve dit dan op de 
medische fiche te pennen zodoende wij de nodige zorg kunnen bieden en/of niet voor 
verrassingen komen te staan. (gezondheidsproblemen, allergie voor iets, …) 
 
De wetgeving is (wederom) veranderd. Sedert 2009 mogen wij geen eigen medicatie meer 
toedienen aan minderjarigen. Mits toestemming van de ouder(s) is dit wel mogelijk. Daarom 
vragen wij dit document te ondertekenen en zo akkoord te gaan met het toedienen van een 
minimum van medicatie bij bv hoofdpijn, misselijkheid, … Mocht u liever zelf voor medicatie 
zorgen, dan dient dit UITDRUKKELIJK op dit formulier te worden neergeschreven. 
 
 
Noot :  het verzwijgen van een medisch gegeven kan bij het voorval ervan NIETS ten  
  laste van de organisatie (Academie / team bergkamp) worden gelegd. 
 
Voor akkoord :       NIET voor akkoord : 
(naam ouder en handtekening)     (naam ouder en handtekening) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit formulier mag u scannen en doorsturen naar Herman Mulier. 
Dit formulier kan later worden aangevuld, indien nodig. 

 


