
 
HOERA HOERA!   

Opgelet! We zitten met een jarige!  

Spelatastisch dat je meegaat om 4 dagen mee te vieren tijdens onze JUBILATIfeesten! 

De feestelijkheden vinden plaats op domein Den Brink in Herentals van zondag 27 oktober tot en 
met woensdag 30 oktober 2019. Het Spelatiaans feest-committé is alvast laaiend enthousiast om 
jullie te verwelkomen. Begeleid door meerdere ervaren circusartiesten geniet je van verschillende 
circusworkshops waarin specifieke en bijzondere technieken worden aangeleerd.  

In dit ticket is het volgende inbegrepen: 

• verblijf in vol pension 

• verzekering ziekten en ongevallen 

• dagelijks minstens 3 uur circus 

• dagelijks vieruurtje en extra drank 

• een kampaandenken 

Wij verwachten jou op zondag 27 oktober om 09u30 aan de hoofdingang van Domein Den Brink 
(Bosbergen 1 – 2200 Herentals).  
Op woensdag 30 oktober om 14u00 kan je weer worden opgehaald aan de hoofdingang van Domein 
Den Brink (niet vroeger!). 

Let op (voor de ouders!): 

• Gelieve juist voor vertrek het weerbericht te raadplegen, zodat je de kledij van je kind hieraan 
kan aanpassen. 

• Gelieve elk kledingstuk en het circusmateriaal te naamtekenen. 

• Bespreek medische voorschriften met iemand van ons. 

• Geef de kinderen geen zakgeld en geen snoep mee. 

• Geen GSM’s of andere multimedia toestellen. 
VZW Circusateljee Spelati, noch de begeleiders kunnen aansprakelijk gesteld worden voor 
verlies of beschadiging van persoonlijk materiaal (o.a. smartphone, fototoestel, …). 

• Telefoneren naar Herentals kan alleen bij dringende gevallen:  
Circusateljee Spelati (Gerben Verdyck) : +32 471 11 80 99 

• Af te geven aan begeleiding: 
o eventueel medicatie (getekend)   
o identiteitskaart 

Indien je nog bijkomende inlichtingen wenst, kun je altijd terecht bij de begeleiding. 

We gaan er samen met jou een fantastisch kamp van maken! 

De begeleiding 

Gerben Verdyck Jonas Thys 
Sofie De Vel Benjamin Dieudonné 
Eva Jans Tom Verdyck 

PS: Indien je nog niet betaald hebt, gelieve dan zo snel mogelijk €160 te storten op ons 
rekeningnummer (BE41 9797 8813 5210). Vergeet ook de medische fiche niet in te vullen en te 
bezorgen aan ons voor de start van het kamp! 



 

Benodigdheden: 

1 stevige reiskoffer, zonder sleutel, maar met volgende inhoud: 

✓ ondergoed 

✓ toiletgerief  

✓ handdoeken en washandjes  

✓ zakdoeken 

✓ slaapzak 

✓ onderlaken/hoeslaken + kussensloop (GEEN DEKBEDOVERTREK) 

✓ slaapkledij 

✓ pantoffels (verplicht gebruik op slaapkamers) 

✓ regenjas 

✓ enkele lange broeken  

✓ joggingpak  

✓ enkele warme truien 

✓ voldoende T-shirts 

✓ enkele shorts 

✓ verkleedkledij in galathema 

✓ sokken  

✓ 1 paar stevige, waterdichte stapschoenen  

✓ 1 paar sportschoenen met lichte zolen of turnpantoffels (voor binnen) 

✓ 1 paar sportschoenen (voor buiten)  

✓ 1 linnenzak  

✓ zaklamp (nodig voor kampactiviteit!) 

✓ 1 knuffel 

✓ circusmateriaal (getekend!) 
TIP: Maak een lijstje in je circuszak/-koffer, of trek een foto van de inhoud van je circuskoffer, 
druk hem af en schrijf je naam erop. Dit is handig voor onze jonge circusartiesten! 


