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Voorwoord 
 

Jullie gaan met de school op werkweek naar de Belgische Ardennen. Deze sportieve 
werkweek wordt samen met de school georganiseerd door het buitensportbedrijf 
VenturiX. Het worden leuke en gezellige dagen waarin je veel sportieve activiteiten 
gaat beleven en veel nieuwe ervaringen op zal doen. 
 
In dit boekje is van alles te vinden over de plek waar we naar toe gaan, wat je mee 
moet nemen, wat we zo al gaan doen, handige tips en natuurlijk wat regeltjes. 
Zo kun je al een beetje een indruk krijgen wat je te wachten staat en je goed 
voorbereiden op dit onvergetelijke kamp. 
 
We wensen je alvast veel plezier! 
 
 
 
 

Het team van VenturiX 
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Waar ga je naar toe? 

Omgeving 

De werkweek vindt plaats in de Belgische Ardennen. Vlak onder de grote plaats Luik 
ligt het plaatsje Comblain au Pont. Hier ligt de camping waar we overnachten. Vlakbij 
de camping bevinden zich de terreinen van VenturiX waar de activiteiten 

plaatsvinden. 

Comblain au Pont 
Het oude plaatsje “Comblain au Pont” is een mooi 
klein dorpje in het dal van de rivier de “Ourthe” en 
de “Amblève”. In het dorpje is, naast andere 
bezienswaardigheden, de Sint-Maartenstoren te 
vinden, een stukje historisch erfgoed van een 
burcht uit de twaalfde eeuw. Rondom het dorp is 
een bijzondere natuur te vinden, die op veel 
mensen een grote indruk maakt. Het dorp is 
gelegen in de Belgische provincie Wallonië, waar 
Frans wordt gesproken. 

De terreinen van VenturiX 
Op korte afstand van de camping heeft VenturiX oude steen-groeves. Deze groeves 
worden niet meer gebruikt om steen uit te winnen, maar hebben daardoor wel mooie 
steile wanden die we goed kunnen gebruiken bij onze activiteiten. Hier zijn 
mogelijkheden om te tokkelen, klimmen, abseilen en nog veel meer. Daarnaast 
worden er in de bossen rondom de groeves ook nog allerlei activiteiten gedaan.  

De natuur 
De omgeving van Comblain au Pont 
is erg mooi. Jullie zitten midden 
tussen de heuvels van de Ardennen. 
Deze zijn al ontstaan in de ijstijd. 
Door de erosie van het kalkzandsteen 
zijn de dalen van de “Ourthe” en de 
“Amblève” ontstaan. 
Er zijn grote bossen te vinden met 
hier en daar bijzondere plekken. Jullie 
komen zeker nog wel langs het 
natuurreservaat “les Roches Noir”, 
een bijzondere plek waar heel ander 
gesteente te vinden is dan in de rest van de omgeving en waar een bijzonder 
microklimaat ontstaan is. Maar ook zijn “les Tartines” niet te missen in het landschap, 
een bijzonder natuurverschijnsel waar we jullie vast nog wel over zullen vertellen. 
Natuurlijk zijn wij net zoals de inwoners erg zuinig op deze natuur.
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Het kampprogramma  
 

Dinsdag: 
9.00 uur  Aanwezig op school  
  ID controle/tassen controle  
9.15 uur Vertrek richting België  
13.15 uur Lunch (zelf meenemen) 
14.00 uur Bezoek steenkolenmijn  
17.30 uur  Aankomst camping 
  Avondeten klaarmaken  
  Vrijetijd  
22.00 uur Iedereen in de caravans  
23.00 uur  stil op de camping / stil in de caravans 
 

Woensdag: 
7.30 uur Opstaan 
  Ontbijt en lunch klaarmaken  
9.00 uur  Vertrek naar activiteitenterrein  
9.30 uur  aankomst  
10.00 uur  Start activiteiten programma deel 1 
   Boogschieten  
   Teambilding  
   Challengetocht klimmen  
13.00 uur Lunch  
14.00 uur Start activiteiten programma deel 2  
   Boogschieten 
   Teambilding  
   Challengetocht klimmen  
17.00 uur Terug naar camping  
18.00 uur  Avondeten klaarmaken  
  Avondprogramma  
  Vrijetijd  
22.00 uur  iedereen naar caravans  
23.00 uur Stil op de camping / Stil in de caravans  
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Donderdag: 
7.30 uur  Opstaan 
  Klaarmaken ontbijt en lunch  
9.00 uur Vertrek naar activiteitenterrein  
9.30 uur  Aankomst  
10.00 uur Start activiteitenprogramma deel 1  
   Mountainbiken  
   Archery Tec  
13.00 uur  Lunch (zelf meenemen)  
14.00 uur Start activiteitenprogramma deel 2 
   Mountainbiken  
   Archery Tec  
17.00 uur Terug naar camping  
    
18.00 uur  Avondeten klaarmaken  
  TAS INPAKKEN!! 
  CARAVANS OPRUIMEN/NETJES MAKEN  

Vrijetijd (hoe eerder je klaar bent met je tas en caravan, hoe langer je 
vrije tijd hebt) 

22.00 uur  iedereen naar caravans  
23.00 uur Stil op de camping / stil in de caravans  
 

Vrijdag: 
7.00 uur  Opstaan 
  Caravans schoonmaken 
  Laatste spullen in de tassen  
  Ontbijt en lunch klaarmaken  
8.30 uur Caravan laten keuren  
  Sleutels inleveren bij leiding  
  Vuilnis wegbrengen  
9.00 uur Vertrek naar activiteitenterrein  
9.30 uur aankomst activiteitenterrein  
10.00 uur Start activiteiten  
   Zeskamp teambilding  
13.00 uur Einde activiteit  
  Klaarmaken voor vertrek terug (eventueel omkleden)  
13.30 uur Vertrek naar VLC  
  Tussentijds stoppen we om wat te eten  
18/19 uur aankomst VLC       
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Activiteiten in het kort    

 
Dinsdag bezoeken we in België een steenkolenmijn. We dalen af onder de grond en 
krijgen daar uitleg over de mijnbouw en het leven van de mijnwerkers. Jullie zullen 
voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde een opdracht mee krijgen. Die moet 
je aan het einde van de werkweek inleveren bij de desbetreffende docent.  
 
Woensdag 
Boogschieten en teambilding, een mentale uitdaging in tweevoud. De edele kunst 
van het boogschieten als test voor het individu. Maar ben je als team even sterk, of 
wellicht wel sterker? Dat zal blijken uit de teamopdracht waarbij technisch inzicht, 
teamwork en efficiëntie centraal staan.  
Challengetocht, we beleven parcours op hoogte in en om onze steengroeve met 
allerlei touwbruggen en klettersteig routes, een touwladder en helicopternet. Het is 
van belang dat je elkaar helpt en goed communiceert om de obstakels te trotseren.  
 
Donderdag  
Mountainbiken, vanaf de verzamelplaats vertrekken we per mountainbike. We maken 
een tocht van zo’n 15 kilometer met een afwisselend parcour door de bosrijke 
omgeving. Volg de instructeur, die weet voldoende afwisselende paden zowel 
onverhard als verhard.  
 
Archery Tec, waar je voor even een Robin Hood. Archery Tec is net zo spannend als 
paintball, maar dan zonder blauwe plekken. In diverse spelvormen nemen teams het 
tegen elkaar op, waarbij het uiteraard aankomt op een vaste hand, maar zeker ook 
op tactiek en goed samenwerken. De pijlen zijn voorzien van een dikke foampunt en 
je draagt verplicht een gezichtsmasker.  
 
Vrijdag 
Zeskamp, teams gaan het op zes verschillende onderdelen tegen elkaar opnemen. 
Snelheid, inzicht, denkvermogen en samenwerken staat centraal tijdens deze 
zeskamp. Kortom voor elke leerling een uitdaging waarbij ieder zijn eigen kwaliteiten 
kan toevoegen in het team. Wie zet de snelste tijd neer bij het bouwen van een vlot? 
En welke groep gaat de meeste punten scoren bij het schieten? We weten het na 
afloop van de zeskamp.  
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Eten en drinken 
 

Tijdens deze werkweek ben je met je caravan verantwoordelijk voor het eten. Dit 
wordt vanuit school natuurlijk wel goed begeleid. Het zelf verzorgen van de 
maaltijden houdt in dat je met je caravan gaat bepalen wat er klaar gemaakt gaat 
worden. Dit geldt voor het ontbijt, de lunch en het avond eten.  
Voor het avond eten kunnen jullie steeds kiezen uit twee mogelijkheden. Wij als 
begeleiding hebben een kookboek samengesteld met maaltijden waaruit jullie 
kunnen kiezen. Het doen van de boodschappen, het klaarmaken van de maaltijd en 
het opruimen en afwassen van de spullen doen jullie zelf. Met je eigen caravan.  
Het ontbijt en de lunch mogen jullie zelf bedenken. Denk goed na over de 
hoeveelheden die je koopt. Wat is er echt nodig en wat kunnen we meerdere dagen 
gebruiken? Je kunt natuurlijk als je enorm fan bent van pindakaas, dit ook van thuis 
meenemen.  
 
Belangrijk is dus dat je met je groepje iedere dag een boodschappenlijst gaat maken. 
Wat hebben we nodig voor welke maaltijd? Dit wordt door de begeleiding 
gecontroleerd zodat er wel altijd voldoende eten gekocht wordt. Er worden 
boodschappen gedaan op dinsdag, woensdag en donderdag.  
Twee leerlingen per caravan gaan dan de winkel in om de boodschappen 
daadwerkelijk te doen. Iedere leerling krijgt per keer 5 euro te besteden. Zit je dus 
met 6 leerlingen in een caravan heb je 30 euro om uit te geven in de supermarkt per 
dag.  
 
School betaald alleen de dingen die nodig zijn en die op het boodschappenlijstje 
staan. Je kunt dus geen snoep, chips en flessen frisdrank kopen van het geld van 
school. Wil je voor jezelf nog wat lekkers kopen kan dat natuurlijk ook. Zorg daarom 
dat je ook wat eigen geld meeneemt. Zodat je dit zelf kan afrekenen bij de kassa. Je 
kunt natuurlijk ook wat lekkere snoepjes en koekjes van thuis meenemen.  
 
Vanuit school worden de volgende zaken ingekocht: 
Toiletpapier 
Vuilniszakken ( niet voor natte kleding ) 
Bakboter 
Afwas borstel en afwas middel 
Zout/Suiker 
Boterhamzakjes 
 
Dit hoeven jullie dus niet zelf aan te schaffen maar kunnen jullie bij de caravan van 
de begeleiders komen ophalen.  
 
Uit voorgaande jaren bleek dat het zelf maken van de maaltijden als enorm leuk werd 
ervaren. Het zelf mogen bepalen wat er gegeten wordt en daarbij de verantwoordelijk 
nemen van het doen van boodschappen ging erg goed. Dit jaar doen we ook een 
kookwedstrijd en komt een jury de maaltijden van de caravans proeven. Welke groep 
is de beste chef-kok en zal als winnaar naar voren komen?  
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Paklijst 
Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat je allemaal mee moet nemen en waar je 
aan moet denken. Het is een sportieve werkweek, let daar dus op bij het inpakken 
van je tas. De spullen die je meeneemt mogen nat en vies worden.  
LET OP: Al je spullen moeten in 1 tas passen!!! 
 
Paklijst: 
Voor in de bus/eerste dag: 
Doe dit in een RUGTAS, die komt de rest van de week namelijk ook goed van pas!!! 

 Drinken (let op alleen flesjes en GEEN energydrank)  

 Wat te snoepen (geen chips/popcorn in de bus) 

 Lunchpakket  

 ID kaart  

 Verzekeringspas/zorgpas  

 Portemonnee met zakgeld  
 
Voor het slapen: 

 Slaapzak  

 Slaapkleding  
 

Voor de activiteiten: 

 Voor elke dag een setje (sportieve) kleding  
(korte broek, lange broek, shirt, trui/vest) 

 Minimaal 2 paar (stevige) schoenen, waarvan 1 paar nat en vies mag worden  

 Regenjas  

 Voldoende sokken  

 Thermo kleding  

 Bidon  
 
Verder nog meenemen: 

 Setje gewone kleding (let op, het kan s’avonds koud zijn) 

 Gewoon paar schoenen 

 Slippers  

 Ondergoed  

 Zwemkleding  

 Toiletspullen (douchegel, deo, tandenborstel, tandpasta)  

 Handdoek(en)  

 Pleisters  

 Aspirines  

 Spul voor tegen de muggen  

 Zonnebrand  

 Theedoek/keukendoek/schoonmaakdoekje  

 2 vuilniszakken voor je natte/vieze kleding 

 Zaklamp  

 Opladers  

 Eventueel spelletjes of stok kaarten  
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Kampregels 

Algemeen 

Om de week goed te laten verlopen hebben we wat kleine regels. Deze regels 
worden jullie ook tijdens het kamp nog wel uitgelegd, maar het is misschien handig 
om er al eventjes naar te kijken. 
Je moet natuurlijk ten alle tijden goed naar de instructies van jullie begeleiders en 
leraren luisteren en deze opvolgen. Let op dat alles wat verteld wordt niet voor niets 
én voor je eigen veiligheid is. 
Daarnaast ben je de hele week in de weer met dure spullen van jezelf en anderen, 
dus daar ga je zorgvuldig mee om. 
 

In de bus 
 We eten geen chips in de bus of popcorn  

 We drinken alleen uit flesjes of een bidon  

 We gooien afval in de daarvoor bestemde zakjes 

 We dragen een gordel in de bus  

 We lopen niet door de bus wanneer deze rijdt  

 Muziek uit boxen is verboden in de bus, neem dus oortjes mee 

Roken en alcohol 

 Roken mag alleen op de daarvoor aangewezen plekken. 
Tijdens de activiteiten wordt er niet gerookt 

 Er mag geen alcohol meegenomen en gedronken worden . 

Camping 

Op de camping gelden enkele simpele regels: 

 Niemand gaat zonder begeleiding de camping af 

 Je blijft zoveel mogelijk in de buurt van het kamp 

 Houd rekening met andere kampeerders 

 Afval in de afvalbak 

 Laat douches en afwasbakken netjes achter 

 Om 22:00 uur gaat iedereen naar zijn caravan  
 Om 23:00 uur is het stil in de caravans en op de camping  

Natuur 

 Gooi geen afval in de natuur 

 Geen takken van bomen afbreken 

 Blijf op paden en wegen 

Tijdens activiteiten 

 Let goed op tijdens de uitleg 

 Help elkaar en let op elkaar 

 Blijf zoveel mogelijk bij elkaar 

 We ruimen alle rommel op na de lunch in de afvalbakken en laten niks achter.  
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Adressen en telefoonnummers 
 

VenturiX Outdoor 
Mechelaarstraat 17 
4903 RE Oosterhout (NB) 
 
Tel:   +31 (0)162-438000 
Email:   info@venturix.nl 
Internet:    www.venturix.nl  
 

Camping Rivage/ Au bord de L’Ourthe 
Rue du Rivage 57, 4140 Sprimont 
Via venturix te bereiken( gsm belgie) 

 

Venturix Belgie 
Locatie Domaine Madeleine 
Rue de la Havée Madeleine 24 
(voor navigatiesystemen oude straatnaam Rue des Grottes 68) 
4170 Comblain au Pont 
 
Tel:   0655281258  
GSM 3   0655281256 

 
Vanuit het VLC gaan mee 
 
Mevr. Röling 
Dhr. Janssen  
Dhr. Colijn  
……………. 
 

Noodnummer VLC:  

0031-624673465 
 

 

                        

mailto:info@venturix.nl
http://www.venturix.nl/

