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Liebe Rakkers!  

We vertrekken binnenkort op buitenlandskamp. In het boekje kan je alle nodige informatie nog eens 
samengevat vinden. Er is info opgenomen voor zowel de Rakkers als voor de ouders!  

Extra info of tips voor de Rakkers zal aangeduid staan met:  . Vergeet dit dan ook 
niet grondig door te nemen.  

Voor we verder gaan, nog even dit. We gaan op buitenlandskamp met het idee om er een 
fantastische reis van te maken. Tijdens de reis blijven wel alle nestregels gelden. Wij hopen er een 
onvergetelijk avontuur van te maken!  

Als jullie door een of andere reden (misschien) niet meer mee kunnen op kamp, gelieve dit zo snel 
mogelijk te laten weten. Op die manier kunnen we misschien nog iemand anders gelukkig maken. 

Tellen jullie mee af?? 

Liefs, 

het Buitenlandskampteam! 
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20 –26 februari 

 

De kleine voorbereidingen kunnen al beginnen:  

 Heb je stevige wandelschoenen? Want deze zullen we goed kunnen gebruiken. Of heb je 
nieuwe gekocht? Heb je deze dan al ingelopen? 
Wist je dat: een goede wandelschoen een stevige zool heeft. Dit is nodig om op oneffen 
terrein te wandelen.  
Wist je dat: je nieuwe wandelschoenen moet inlopen? Zo vermijd je blaren tijdens onze reis 
en kan je meer genieten van het gezelschap en de omgeving! 
 

 Is het voorschot al betaald?  
o €150 tegen 31 januari  
o Rekening nummer: BE14 7380 0420 6283 
o Mededeling: Voorschot Buitenlandskamp + naam kind/leiding 

 
 Zijn jullie papieren al inorde? Kreeg de leiding al een kopie van jullie: 

o Euro-crosskaart van het ziekenfonds? 
o Een toestemmingsattest van de gemeente voor (verlengd)minderjarigen?  
o Kopie van jullie identiteitskaart. Controleer zeker nog eens de geldigheid van de 

kaart.  
o Verder hadden we graag nog jullie attest van handicap ontvangen. Dit zorgt ervoor 

dat we goedkopere toegang krijgen tot bepaalde bezienswaardigheden of 
activiteiten.  
 

 De medische fiches worden naar het Duits vertaald door de leiding. We verwachten tegen 
het vertrek dat deze fiches gecontroleerd en getekend worden door één van de ouders. Dit 
kan voor/na een activiteit.  
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  27 februari tot 5 maart 

Wist je dat: we op buitenlandskamp gaan met… 

De 23 overenthousiaste leden zijn: 
  

De 13 fantastische leiding: 
  

Wist je dat: de ouders van E (mama Marleen en papa Ivan) en oud-leidster L meegaan als 
kookouders? 
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6 tot 12 maart 

 De volledige betaling voor het kamp dient deze week te gebeuren.  
o €250 tegen 12 maart  
o Rekening nummer: BE14 7380 0420 6283 
o Mededeling: Buitenlandskamp + naam kind/leiding 

 

Programma: 

Wat gaan we nu allemaal doen? Omdat wij op voorhand het weer niet kunnen inschatten, 
hebben we een variabel programma opgesteld. Hieronder staan mogelijke activiteiten, 

omwille van het weer kunnen bepaalde activiteiten mogelijks niet of net wel doorgaan:  

Freudenstadt: 

 Véél wandelingen 
 Bezoeken van Freudenstadt 
 Bezichtigen van watervallen 
 Beren- en wolvenpark 
 Bezoek kerstdorp 
 Avonturen park, met aangepast programma voor de kleine durvers.  
 Museum met levensgrote poppen die te typische klederdracht dragen 
  

Radscheid: 

 Bezoeken van de stad Trier (volledige dag) 
 Wandeling 
 Rodelbaan 

Voor slecht weer: 

 Subtropisch zwembad 
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 13 tot 19 maart 

 Wist je dat? We toch enkele uurtjes gezellig samen in de auto zullen doorbrengen. Een 
spelletje, strip, muziekje,… zal aangenaam zijn om de tijd sneller te doen passeren. Als 
iedereen hetzelfde meeheeft is dit niet fijn. Vraag gerust eens tijdens een activiteit wie wat 
meeneemt, zo hebben we heel wat keuze tijdens de week!  
 

 TIP: Neem ook niet té veel mee, want je bagage is beperkt! 
 

 TIP: Alle rakkers zijn vriendjes, en Sharing is Caring! Wat je meeneemt op kamp, mag 
iedereen gebruiken!  
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 20-26 maart 

Wist je dat: het weer in de periode van ons kamp jaar per jaar sterk kan verschillen. Het ene 
jaar sneeuwt het nog, het andere jaar schijnt de zon volop, anderzijds kunnen de aprilse 
grillen voor heel wat regen zorgen. Wat doen we dan? We gaan al even zoeken op het 
internet naar de weersvoorspellingen. Hoe kan je dit doen? 

 Ga naar de site van ‘meteovista’ 

 

 Typ bovenaan in het zoekveld ‘Freudenstadt’ in. Dan komt er automatisch een keuze 
tevoorschijn.  

 

 Klik op 14 dagen 

 

TIP: Zoek dus eerst eens het weer op voordat je jouw kleren verzamelt.  
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Nu kan het grote werk beginnen: de bagage!  

Wist je dat we om praktische redenen kiezen we ervoor GEEN valies mee te nemen, maar 
dat we onze kleren en materiaal in bananendozen steken. Dit zorgt ervoor dat we een 
minder grote vrachtwagen moeten huren, dat ook minder kost en het stapelt heel 

gemakkelijk! Iedereen mag 2 bananendozen vullen met kledij en materiaal. Enkel je slaapzak hoeft 
niet in de doos. Je voorziet je eigen dozen van je naam. Wie wilt, mag zijn doos versieren.  

We slapen in bedden op beide locaties, je voorziet dus: 
 Kussensloop 
 Hoeslaken 
 Slaapzak 
 Kussen mag je meenemen, maar moet in de bananendoos zitten.  
 Zaklamp 

 
Om op avontuur te kunnen vertrekken en om vermoeide en pijnlijke voeten te voorkomen, is het 
handig om aangepast schoeisel mee te brengen.  

 1 paar stapschoenen / sportschoenen  
 1 paar gewone stevige schoenen 
 1 paar pantoffels  

 
Het is aan te raden om schoenen in een plastiek zak in je valies te stoppen.  
Als echte scoutsjongens en –meisjes hebben we naast goede schoenen, ook gemakkelijke kledij 
nodig.  

 UNIFORM (hemd, das); we verplichten iedereen die meegaat om een das/sjaaltje aan te 
schaffen. Dit zorgt voor herkenbaarheid tijdens de reis.  

 Slips (voor elke dag eentje + reserve )  
 Sokken (voor elke dag een nieuw paar + reserve): kousen in stapschoenen zijn een must. 
 Beha’s / onderlijfjes  
 (Korte en) lange broeken: weerafhankelijk! 
 Pyjama  
 Knuffel  
 T-shirts  
 Truien  
 Jas en regenjas: zorg dat de jassen zeker waterdicht zijn!  
 Sjaal en wanten: afhankelijk van het weer 
 Zwemgerief! 
 Handdoeken (grote en kleine)  
 Washandjes  

 
In de toiletzak steek je:  

 Zeep / douchegel  
 Shampoo  
 Tandenborstel, tandpasta en een beker  
 Kam / borstel  
 Maandverbanden / scheergerief  
 Zakdoeken  
 Linnenzak en plastiek zakken voor vuile kledij  

 
Voor onderweg: 

 Herbruikbare drinkfles  
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 Herbruikbare boterhamdoos 
 Spelletjes / nitendo / MP3/… Let wel: het is op eigen risico, we zijn niet verantwoordelijk 

voor schade, en voor gezamenlijk gebruik!!  
 Fototoestel (op eigen risico) 
 Gsm: liever niet.  

o Waarom niet: We verblijven in het buitenland, gsm kosten kunnen door de 
roamingtarieven hoog oplopen. Ook zijn we met een groep op kamp, samen zijn is 
fijn! Tijdens de week wordt er via de facebookpagina gecommuniceerd met het 
thuisfront. Indien problemen, neemt de leiding zeker de nodige stappen. 

 
!! Vergeet niet alles zoveel mogelijk te naamtekenen, zo gaat niets verloren !!  
 
Om het thuisfront op de hoogte te houden kan je een lijstje met adressen meenemen. Tijdens het 

kamp wordt het thuisfront via de facebookgroep (akabe ‘t Rakkersnest) geüpdatet over onze 
avonturen.  
 

  



KAMP149                           © Wegwijzer Reisinfo VZW 2019 

 

13: 27 maart tot 1 april 

De laatste voorbereidingen gaan van start, wat dien je nog te doen.  

Maak je dagrugzak maar al klaar: 

 Enveloppe met je naam waarin volgende belangrijke documenten zitten: 
o Zakgeld, om tussendoor een souvenirtje te kopen of een kaartje te versturen. Max 

40€. Wordt tijdens het kamp bijgehouden door de leiding. 
o Identiteitskaart 
o Gele stickers van het ziekenfonds 
o Wij vullen dit aan met je attest van handicap, medische fiche, toestemming voor 

minderjarigen om naar het buitenland te gaan.  
 Gevulde herbruikbare drinkfles (beperk frisdranken voor tijdens de rit!)  
 Boterhammen voor ’s middags, in een boterhammendoos. Die kunnen we tijdens de reis nog 

gebruiken.  
 Dingen om je tijdens de lange rit bezig te houden. MP3, nitendo, strips, ed mag.  

Bekijk opnieuw het weer! 

Tip: kies een rugzak met brede schouderbanden, zo snijden die niet tijdens het stappen in je huid.  

De bagage wordt op donderdag 30 maart of vrijdag 31 maart verzamelt in het nest. Exacte datum en 
uur worden nog doorgegeven.  
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Aftellen voor de ouders: 1 april – 9 april 

Eindelijk is het 1 april! We vertrekken ’s morgens vroeg vanuit het rakkernest. Het vertrekuur voor 
wordt later nog meegedeeld.  

Verblijfsgegevens:  

 zaterdag 1 april tot donderdag 6 april  
o locatie: Freudenstadt 
o adres: Freizeitheim Reinerzau,  

 Alte Reinerzauer Strasse 29,  
72275 Alpirsbach-Reinerzau 

 
 donderdag 6 april tot zondag 9 april 

o locatie: rascheidt 
o adres: Jugendhaus Rascheid 

An der Kirche 
54413 Rascheid 

Contactgegevens voor tijdens de reis: 

Mochten er problemen zijn met jullie rakker, nemen wij meteen contact op met de ouders. Mocht 
het thuisfront ons dringend willen bereiken kan dit via: 

Tussendoor kan er gecommuniceerd worden via facebook. Wij zorgen dat er regelmatig wat nieuws 
op facebook verschijnt.  





 Duitsland 

› Freudenstadt 

 Zuid-West Duitsland  

 646 km 

› Rascheid 

 West – Duitsland 

 416 km 



 Minibusjes 
 Gistel – Freudenstadt ( 7 uur) 

 Freudenstadt - Rascheid (3 uur) 

 Rascheid – Gistel (4 uur) 

 

 

 Openbaar vervoer is niet mogelijk owv te 

lange reistijd 

 

 



 Freudenstadt: 

› Overnachten in bedden 

› Zelfkook 

› Buitenmogelijkheden 



 Rascheid: 

› Overnachting in bedden 

› Zelfkook 

› Buitenmogelijkheden 



 Verschillende wandelingen  

 Plaatselijke steden en dorpen 

 Plaatselijke bezienswaardigheden met 

accent op natuur en avontuur 

› Bv rodelbaan, kayak, avonturenpark,… 

 



Zaterdag 1/4 

Freudenstadt 

Zondag 2/4 

Freudenstadt 

Maandag 3/4 

Freudenstadt 

Dinsdag 4/4 

Freudenstadt 

Woensdag 5/4 

Freudenstadt 

7u30-8 Opstaan Opstaan Opstaan Opstaan 

8-9 ontbijt ontbijt ontbijt ontbijt 

9-12 WANDELEN FREUDENSTADT 

BEZOEKEN 

WANDELEN WANDELEN 

12-13 Middagmaal Middagmaal Middagmaal Middagmaal Middagmaal 

13-14 Middagrust Middagrust Middagrust Middagrust 

14-18 WANDELEN WANDELING 

WATERVALLEN 

BEREN-en 

WOLVENPARK 

+ 

KERSTDORP 

AVONTUREN 

ACTIVITEIT 

18-19 avondmaal avondmaal avondmaal avondmaal avondmaal 

19-… 

? slapen slapen slapen slapen slapen 



Donderdag 6/4 

Rascheid 

Vrijdag7/4 

Rascheid 

Zaterdag 8/4 

Rascheid 

Zondag 9/4 

Rascheid 

Opstaan Opstaan Opstaan Opstaan 

ontbijt ontbijt ontbijt ontbijt 

TRIER WANDELING 

Middagmaal Middagmaal Middagmaal TERUG RIJDEN 

Middagrust Middagrust Middagrust 

TRIER GROT of 

INTERACTIEF 

MUSEUM 

avondmaal avondmaal avondmaal 

Café avond 
+ AVONDWANDELING 

slapen slapen slapen 



 Vervoer: 
› Minibus: +- 500→ voor 9 personen: €55/ persoon 

› Brandstof, verzekering 

 Overnachting:  
› €10/nacht/persoon 

› Totaal: €80/persoon / week 

 Eten: 
› €7/dag/persoon 

› Totaal: €63/persoon 

 Activiteiten ter plaatse: 
› €100? (betaalde activiteiten, keer iets drinken, allerleitjes) 

 Verzekering, aanvullende kosten 

 Totaal:  tussen 350€ en 400€ per persoon: dit bedrag 
zal verminderen afhankelijk van de gevonden 
sponsoring 

 



 De leden en leiding die meegaan zullen 

initiatieven ondernemen om geld in te 

zamelen: 

› Winkelkarverkoop  

› Kaarting 

› Bingo 

› … 

 Nog steeds op zoek naar extra 

sponsoring: ideeën en initiatieven zijn 

welkom!!! 



 KW’s kunnen niet mee o.w.v. te jonge 

leeftijd 

 Minimum afstand per dag 10 km, dit 

meermaals in de week 

 15 deelnemers + wachtlijst 

 Voorinschrijvingen (= blaadje 

ingediend): wie vooringeschreven is 

heeft voorrang 



 Via formulier 

› Vooringeschreven mensen hebben voorrang 

› Daarna: wie eerst komt, eerst maalt… 

 NA bevestiging: voorschot €150  

 → pas dan definitief ingeschreven 

 Wees op tijd met de nodige 

documenten! 



 


