Piratenkamp

Hallo KLJ’ers,
Het schooljaar loopt weer op zijn einde en de vakantie
komt steeds dichterbij! Hoe kunnen we de vakantie nu
beter
starten
dan
met
een
megabangelijk
KLJ-kamp?
Dit jaar trekken we met z’n allen naar Bredene, voor
piraten is dat de perfecte locatie. Dichtbij de zee en het
strand!
Benieuwd naar wat we gaan doen? In dit boekje vinden
jullie alle nodige informatie zodat jullie je goed kunnen
voorbereiden voor het kamp.

Planning voor Buggies, Smartjes & Micra’s
VOOR HET VERTREK:
Voor we met zen allen vertrekken richting Bredene
vragen wij om alle bagage af te leveren aan het KLJ
lokaal op donderdag 30 juni tussen 19u en 20u.
TIP: hang een kaartje met je naam en je groep aan je
valies, zo vind je makkelijker je bagage terug.

VERTREK NAAR BREDENE
Op maandag 4 juli worden jullie om 9 uur verwacht
aan het station van Berlaar.

DE TRIESTIGE TERUGKOMST
Zaterdag 9 juli mogen de ouders om 15 uur hun
kinderen komen ophalen op de kampplaats in
Bredene.
Het adres van de kampplaats:
scoutslokalen “De Snekke” Spuikomlaan 21A
8450 Bredene.

Planning voor Coopers & Beetles
VOOR HET VERTREK:
Voor we met zen allen vertrekken richting Bredene
vragen wij om alle bagage af te leveren aan het KLJ
lokaal op donderdag 30 juni tussen 19u en 20u.
TIP: hang een kaartje met je naam en je groep aan je
valies, zo vind je makkelijker je bagage terug.
PS: op kamp zullen jullie gebruik maken van jullie fiets.
Vergeet deze dus niet meet te brengen, ook jullie fietsen
zullen meegaan met de bagage!

VERTREK NAAR BREDENE:
Op zaterdag 2 juli worden jullie om 9 uur verwacht
aan het station van Berlaar.

DE TRIESTIGE TERUGKOMST
Zaterdag 9 juli mogen de ouders om 15 uur hun
kinderen komen ophalen op de kampplaats in
Bredene.
Het adres van de kampplaats :
scoutslokalen “De Snekke” Spuikomlaan 21A
8450 Bredene.

HOE ZIET EEN DAG OP KAMP ER UIT?
8.00u: Opstaan
8.30u: Een lekker en krachtig ontbijt
9.30u-12u: Activiteit
12u: Middageten & taakjes
14u-16u: Activiteit
16u: Opkikkertje (= 4 uurtje)
16.30u-18u: Activiteit
18u: Avondeten
19.30u-20.30u: Activiteit & slaapmutsje Buggies
19.30u-21u: Activiteit & slaapmutsje Smartjes
19.30u-21.30u: Activiteit & slaapmutsje Micra’s
19.30u- …: Activiteit & slaapmutsje Coopers & Beetles

POST VOOR ONZE KLJ’ers
Tussen alle spelletjes door is het leuk om af en toe eens
een brief of een kaartje te krijgen. Daarom kunnen er
brieven en kaartjes verstuurd worden naar het volgende
adres:

scoutslokalen ‘De Snekke’
t.a.v. KLJ Berlaar
Naam KLJ’er
Spuikomlaan 21A
8450 Bredene

PS: Om heimwee tegen te gaan vragen we om alleen
maar briefjes te sturen met positieve boodschappen ☺.

BIJ NOODGEVALLEN
Op kamp is het natuurlijk de bedoeling om samen plezier
te maken. Daarom worden alle GSM’s van onze KLJ’ers
verzameld. Op bepaalde momenten krijgen onze
Coopers en Beetles deze terug om een berichtje naar het
thuisfront te sturen.
De leiding is wel steeds bereikbaar, maar enkel voor
noodgevallen!
Jolien Busschots: tel. 0487916978
Toon Van Asch: tel. 0471222688

BELANGRIJKE KAMPREGELS
o GEEN KOSTBARE VOORWERPEN: GSM, …
Als je toch niet zonder kan, is dit op eigen risico!
o GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN, DRUGS OF
SIGARETTEN! Merken we dat je dit toch bij hebt, dan
heeft de leiding geen medelijden en zal je meteen
naar huis gestuurd worden.
o GEEN SNOEPJES, KOEKJES en andere lekkere dingen.
Er zal eten genoeg zijn, dus jullie zullen zeker niet
verhongeren.
o Buggies, Smartjes & Micra’s: de leden hebben geen
zakgeld nodig. We bieden de postkaartjes gratis aan,
dus de kinderen hebben op het kamp zelf geen
centen nodig. TIP: Het is makkelijk dat het adres al
op de enveloppe geschreven staat. Postzegels zijn
zelf mee te brengen.
o Zorg ervoor dat overal je naam op staat. Zo zijn er
minder verloren voorwerpen op het einde van het
kamp.
o Test op voorhand zeker jullie veldbed eens uit. Zo
ben je zeker dat je ’s nachts lekker zacht kan slapen.

o Handige tip voor de kleinsten: help zeker mee bij het
inpakken. Zo vind je op kamp alles gemakkelijk terug
in je grote koffer. Handig is ook een LINNEN ZAK
voor de vuile was.
o Hang een KAARTJE met je naam en je groep aan al je
valiezen, zakken, … Zo vind je je koffer heel
gemakkelijk terug, want het zullen er heel veel zijn!

WAT NEEM IK MEE OP KAMP?
Slaapgerief
o
o
o
o
o

Slaapzak
Kussen
Pyjama
Veldbed
Knuffel

Wasgerief
o
o
o
o
o
o
o

Washandjes
Handdoeken
Grote badhanddoek
Zeep & shampoo
Tandenborstel & tandpasta
Maandverband (meisjes)
Haarborstel/haarrekjes

Kledij
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KLJ-sjaaltje
Voldoende ondergoed
Verkleedkledij in piratenthema (aandoen bij vertrek)
Kousen
Speelkledij
Regenjas
Warme trui
Zwempak/zwembroek
wandelschoenen

o Pantoffels/slippers
o Kledij die heel vuil mag worden
o Slechte witte T-shirt

Allerlei
o
o
o
o
o
o

Zakdoeken
Schrijfgerief
Leesboek/strips
Zak voor vuile was
Postzegels voor kaartjes en adressen
Zakgeld

NIET TE VERGETEN
o
o
o
o
o

Identiteitskaart: afgeven bij vertrekt aan de leiding
(Herbruikbaar) mondmasker
Herkenbare drinkbeker (met naam/initialen)
Persoonlijke keukenhanddoek (met naam/initialen)
Busje zonnecrème (met naam/initialen)

Zo, nu zijn jullie volledig klaar voor het grote
piratenkamp. Aarzel dus niet om jullie zo snel mogelijk
in te schrijven.
Het kamp voor de -12 kost €100, voor de -16 €120.
Je kan je inschrijven door de google form in te vullen die
jullie zullen krijgen via de link in jullie mailbox of door
deze QR code te scannen.

Vergeet niet het gepaste bedrag over te schrijven op
rekeningnummer: BE13 7430 4806 6039 met
vermelding van kamp naam + groep. Dit voor zondag
26 juni.

P.S. Wist je dat je het inschrijvingsgeld voor kampen van
jeugdvereniging in de meeste gevallen terugbetaald
krijgt bij het ziekenfonds? Vraag de papieren aan en
bezorg ze aan iemand van de leiding. De leiding bezorgt
de ingevulde papieren terug!
P.S.S. De deelnamekosten voor jeugdbewegingskampen
voor kinderen onder de 12 jaar kan je als ouder
inbrengen in de belastingen. Je kan dit attest vragen bij
de leiding voor 1 maart van het aanslagjaar.

