
Zaterdag 
10.30u: samenkomst op de parking aan de hoofdingang    
10.45u: verwelkoming door de tovenaars-juffen     
11.00u: kamp-tshirt knutselen   
12.00u: eten   
12.45u: speeltijd, uitpakken en klaarmaken van slaapplaatsen     
13.30u: YCD kampdans     
14.45u: op zoek naar de magische toverspreuk - bosspel   
16.00u: vieruurtje in toverland  
16.15u: hocus pocus pas-spelen  
17.30u: eten en speeltijd  
18.45u: betoverende volksdansjes en minidisco  
19.45u: pyjamafuif in toverland I  
21.00u: naar dromenland  
  
Zondag            

  
  8.00u: opstaan en ontbijt   
  9.15u: abracadabra clipdance   
10.30u: toverhoed knutselen 
11.45u: waar is het magische recept?  
12.45u: eten en speeltijd  
13.45u: waterpret in toverland 
15.00u: zandkastelenwedstrijd  
16.00u: vieruurtje in toverland  
16.30u: sprankelende toverdansjes  
17.30u: picknicken  
19.00u: magische kwis  
20.00u: pyjamafuif in toverland II  
21.00u: naar dromenland   
  
Maandag 
  8.00u: opstaan en ontbijt  
  9.15u: stretchen met de knuffel  
10.00u: dans-potpourri   
11.00u: dromenvanger knutselen  
12.30u: eten en speeltijd 
13.30u: tovenaars-workshop 
15.00u: toonmoment 
 
 

      Als ik kon toveren… 
21, 22 en 23 augustus 2021 
De Hoge Rielen -Kasterlee 

Zouden we niet graag allemaal 
kunnen toveren? Hocus pocus 
pas, ik wou dat ik vandaag een 
prinses was… Abracadabra 
basta, nu tover ik lekkere 
pasta… Magische recepten 
koken , toverspreuken zoeken, 
dansen op fabelachtige muziek, 
een toverhoed knutselen,… alles 
kan dit kamp want jij bent de 
tovenaarsleerling! 

Het programma kan gewijzigd worden afhankelijk van de weersomstandigheden 
en/of coronamaatregelen. 



 

Praktische regelingen  
 

Vertrek     
Samenkomst op de parking aan de hoofdingang van De Hoge Rielen in 
Kasterlee om 10.30u     
               
Wat moet je meenemen?  

 Slaapzak, kussen en onderlaken  
 Badpak of bikini  
 Badhanddoeken (zowel om te douchen als om buiten te gebruiken 

bij spelletjes)  
 Sportieve kledij en sportschoenen om mee te dansen (laat de 

danssloefjes maar thuis!). We benadrukken heel erg dat kinderen 
enkel sportschoenen nodig hebben en geen sandalen (slippers om 
aan te doen bij de pyjama mag wel). Enkel sportschoenen zijn een 
‘veilig’ schoeisel bij de activiteiten. En nog belangrijker: zorg aub 
voor schoenen die het kind min of meer zelf aan en uit kan doen 

 Verfschort (om de kleren niet vuil te maken dus)  
 Slaapkleding en ondergoed  
 Toiletzak (inclusief eventuele medicatie)  
 Zonnecrème  
 Knuffel  
 Zandschepje en emmertje  
 Moet niet maar mag: verkleedkleding (voor de fuif)  
 Een lege keukenrol  
 Schrijf overal duidelijk de naam op! Ook handig: maak een 

overzichtslijstje met wat in de valies zit en niet dit vast aan de 
medische fiche. 

 Ingevulde medische fiche (downloaden op onze website). Dit is 
absoluut verplicht! 

 
Terugkomst  
Wij komen ouders en/of familie op maandag om 15u halen op de parking 
aan de hoofdingang en we begeleiden jullie naar het toonmoment. 
  
YCD GSM (24u/24u bereikbaar): 0496/272542 – gelieve enkel in uiterste 
nood te bellen of smsen. Je kan onze avonturen volgen via Facebook, 
Instagram en Tiktok. 
  

 

De Hoge Rielen in Kasterlee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Hoge Rielen heeft een grote troef: de pure natuur. Ideaal om met kinderen en 
jongeren een heerlijke vakantie te beleven.                                                                     
De Hoge Rielen telt heel wat paviljoenen, verspreid over het domein. Elk 
paviljoen heeft zijn eigen inrichting en is op maat van vele verschillende gasten. 
Wij verblijven in paviljoen 53 ‘Uil’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marijke, Pauline, Carmen, Lobke, Lotte en Gwenn zullen permanent (24u/24u) de 
groep begeleiden. De deelnemertjes mogen nooit activiteiten ondernemen zonder 
begeleiding. Verder is er ook elke dag een aantal extra begeleiders aanwezig om 
de activiteiten in goede banen te leiden.   
We slapen verspreid over 4 slaapzalen waar een klein lichtje blijft branden en 
waar de juffen waken zodat iedereen rustig naar dromenland kan varen…  
Boterhammen smeren, vleesjes snijden,… wordt allemaal gedaan voor de jonge 
kampeerders. Ook toiletbezoekjes verlopen begeleid ;-)   
 
Om een zinvolle invulling te geven aan de speeltijden, is er een springkasteel 
voorzien of kunnen de kinderen die dat willen deelnemen aan spelletjes met de 
parachute, balspelen,…   
  
We werken meestal in kleine groepjes om de activiteiten aangenaam en vlot te 
laten verlopen. 


