
 

 

 
CODES en PLANNETJE om “nie verlore te loëpe op 5 juli” … 

 
 

 
 

 
  



 

 

Code Uitleg 

IN ingang van het onthaalmoment, ook de UITGANG die dag, dus eigenlijk onze 
“poort” naar de buitenwereld 

UIT is voor de KAMPGANGERS de vaste UITGANG (en ook INGANG), dus eigenlijk ONZE 
poort voor de “binnenwereld” 

PODIUMZAAL onthaal bij verpleging, T-shirt, …  
nadien voor Thema en Grote Groepsactiviteiten, … 

+ E.H.B.O. Alle medicijnen van alle kampers worden daar verzameld en “ten gepaste 
tijde” toegediend 

SC secretariaat, altijd minstens 1 persoon beschikbaar, dag en nacht 
OV Overdekte speelplaats, onze refter 

T TURNZALEN, geen toegang op Onthaaldag of Afscheidsavond, tijdens KKKK enkel 
toegankelijk onder begeleiding van uw leiding 

NVT ZEKER geen ingang. Deze poort is “niet van ons”, exclusieve poort voor SCHOOL 
(tenzij in geval van NOOD) 

S Sanitaire blok 

WC betekent W.C. betekent Water Closet betekent WaterSlot, nu gij 

 
 

Groep Kleur Jaartal Slaapplek GPS 

1 Rood 2014-2010  F26 In OV 2e deur rechts en de trappen op, we noemen dit 
nog steeds de KAPEL, officieel F26 

2 Oranje 2009-2008 Gebouw i Langs OV naar speelplaats, dan naar losstaand gebouw 
in het midden van de speelplaats wandelen 

3 Geel 2008 Gebouw i Langs OV naar speelplaats, dan naar losstaand gebouw 
in het midden van de speelplaats wandelen 

4 Groen 2007 BR Tussen + en SC is een gang,  
rechtdoor, rechts 

5 Blauw 2006 C3 & C4 Langs OV naar speelplaats, dan naar gebouw C 
wandelen (rechts achteraan, zie schema) 

6 Paars 2005 G14 & G16 Tussen + en SC is een gang, daar is links een trap 
richting G 

7 Rood 2004 A12 & A16 Langs OV naar speelplaats, dan naar gebouw A 
wandelen (links, zie schema) 

8 Oranje 2003 Zaal G20 Tussen + en SC is een gang, daar is links een trap 
richting G 

9 Geel 2002 A10 & A11 Langs OV naar speelplaats, dan naar gebouw A 
wandelen (links, zie schema) 

10 Groen 2001 H22 Tussen + en SC is een gang, daar is links een trap 
richting G en H 

11 Blauw 2000 A01 & A02 Langs OV naar speelplaats, dan naar gebouw A 
wandelen (links, zie schema) 

12 Paars 1999 A04 & A05 Langs OV naar speelplaats, dan naar gebouw A 
wandelen (links, zie schema) 

13 Rood 1998 B11 & B13 Langs OV naar speelplaats, dan naar gebouw B 
wandelen (links achteraan, zie schema) 

 


