Dag KLJ-vrienden en vriendinnen,

Binnenkort vertrekken we weer op kamp! Vorig jaar gingen we naar Hollywood
om in de spotlights te staan met onze KLJ. Zo konden we allemaal eens ervaren
hoe het is om een Hollywoodster te zijn, wat was dat leuk. Gelukkig zijn we
terug veilig geland in België en kunnen we bijna vertrekken naar ons volgende
kamp!

Dit jaar gaan we met de beste voetballers van het hele land op kamp, met de
Kampioenen natuurlijk! Een kamp vol lachen, gieren en brullen, eentje om
zeker nooit te vergeten.

Hebben jullie zin om met ons de voetbalwedstrijd te winnen? Met de coaching
van de Kampioenen zou dat zeker moeten lukken! Vergeet natuurlijk zeker je
voetbalkostuum niet! Warm jullie spieren al maar vast op, want wij staan weer
klaar voor een kamp vol plezier.

Tot snel!

Groetjes
De leiding

Wanneer vertrekken we?

Wolfkes en Girry’s:
• Wanneer?
Op maandag 12 juli worden jullie om 19u aan de kampplaats verwacht.
Op vrijdag 16 juli worden jullie om 16u opgepikt.
Squirrels en Skunks:
• Wanneer?
Op maandag 12 juli worden jullie om 19u aan de kampplaats verwacht.
Op zondag 18 juli worden jullie om 13u opgepikt.

Waspi’s en Aspi’s:
• Wanneer?
Op maandag 12 juli worden jullie om 10u stipt verwacht aan het lokaal
met jullie fiets. Waspi’s fietsen naar huis op 18 juli en zijn rond 18u aan
de KLJ. Aspi’s op 19 juli en zijn ook rond 18u weer op de KLJ. Vergeet
zeker je fietshelm en fluovestje niet!
- Op 10 juli om 19u kunnen jullie de bagage brengen naar het lokaal.
- Op 21 juli om 18u kunnen jullie de bagage terug komen ophalen aan
het lokaal.
Aangezien er in Antwerpen een lage emissiezone geldt, mogen bepaalde auto’s
dus niet binnen. Kijk dus zeker even na of je auto daar mag rijden! Als dit niet
het geval is, probeer dan bij andere ouders te horen of je kind met hen mag
meerijden. Moest dit toch een probleem zijn, dan kan je ons een mailtje sturen
en proberen wij dit op te lossen.

Wat is het adres?
Dit jaar gaan we op kamp naar Linkeroever, dit is het adres:
Gloriantlaan 2 A
2050 ANTWERPEN

Als je vanop kamp een briefje naar huis wil sturen, vergeet dan zeker geen
enveloppe met het juiste adres mee te nemen. Je kan er ook al een postzegel
opplakken.

Regels op kamp
Op kamp gaan is natuurlijk een heel avontuur. Om ervoor te zorgen dat alles
vlot verloopt zijn er enkele regels die moeten worden nageleefd. Op kamp
worden er afspraken gemaakt, maar hier zijn enkele regels die altijd gelden
tijdens activiteiten en op kamp.
• Op kamp wordt er geluisterd naar de leiding. We verwachten dan ook
dat de leden naar de leiding luisteren. Wij zeggen niet alleen wat je wel
en niet mag doen, als je iets wil vragen of een probleem hebt mag je dit
natuurlijk ook vertellen aan ons.
• Gsm-gebruik door de leden is enkel toegestaan op vrije momenten
(platte rust). Tijdens de activiteiten, maaltijden, uitstappen en na het
slapengaan worden alle gsm’s verzameld. Deze regel geldt ook voor
andere elektronische apparaten. Best laat je je Nintendo, iPod … thuis.
Zo kan deze niet stukgaan op kamp.
• Eten en drinken is er genoeg. Neem dus niet te veel snoep en drankjes
mee. Wanneer dit toch het geval is worden deze verzameld door de
leiding en krijg je deze terug na het kamp.
• Als je meegaat op kamp, doe je mee aan de activiteiten. Ook al vind je
die ene activiteit net iets minder leuk. We begrijpen dat niet iedereen
alles even leuk vindt maar probeer mee te spelen, anders is het voor de
anderen in je groep ook niet leuk meer.
• De leiding bepaalt wanneer de leden gaan slapen. ’s Nachts blijf je, met
uitzondering van toiletbezoek, steeds op je eigen kamer/in je eigen tent.
We respecteren de nachtrust van de anderen en van onze buren!
• Het KLJ-sjaaltje is het enige verplichte deel van ons uniform. We doen dit
dan ook altijd aan. Uitgezonderd bij bepaalde dagen, dit zal de leiding
dan wel meedelen. Ook op de uitstap wordt het KLJ-sjaaltje gedragen!

We dragen ons sjaaltje met trots! Er wordt geluisterd naar de leiding. Je hebt
respect voor iedereen en voor het materiaal. Pesten is onaanvaardbaar! Je blijft
op het kampterrein. We gaan niet van tafel tijdens het eten. We gaan slapen in
stilte en blijven in ons bed tot we gewekt worden.

Weetjes
• Wanneer je vroeger moet vertrekken op kamp of pas later kan
aankomen is dat geen probleem. Stuur ons een mailtje met de data en
het uur dat je er kan zijn en wij zorgen ervoor dat we klaarstaan wanneer
jij aankomt.
• Hoe zit het met medicatie op kamp? Bij het inschrijvingsdocument vind
je ook een medische fiche. Hierop verzamelen we de juiste informatie die
we nodig hebben om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Tijdens
het kamp hebben we twee verantwoordelijken die alles goed in het oog
houden wanneer er medicatie genomen moet worden.
• Je kan het kamp in schijven betalen. Stuur ons een mailtje en dan
bekijken we samen hoe we het perfecte schijvenplan kunnen
samenstellen.
• Hoe zit dat met het eten? Heeft je kind allergieën, is hij/zij vegetarisch
…? Geen probleem! Dat wordt via de medische fiches goed bekeken en
dan laten wij dat weten aan de kookouders. Zij zorgen voor een
aangepaste maaltijd.
•

Moeten we veel zakgeld meegeven? Zakgeld wordt niet vaak gebruikt.
Wij voorzien altijd voldoende tussendoortjes en drinken. Je mag wat geld
meegeven maar het hoeft echt niet veel te zijn.

Koffers inpakken
Met dit lijstje maak je het inpakken net iets makkelijker. Duid alles aan wat al in
je koffer zit, zo zie je wat je nog vergeten bent:
o KLJ-sjaaltje, T-shirt, trui
o Handdoeken
o Washandjes
o Toiletgerief
o T-shirts
o Trui
o Lange broek
o Korte broek
o Jogging
o Pet / hoedje tegen de zon
o Ondergoed (eentje extra kan geen kwaad)
o Pyjama
o Sokken
o Regenjas / jas
o Zwemkledij, badmuts, zwembril
o Wandelschoenen
o Ravotschoenen
o Slippers
o Zakdoeken
o Slaapzak, kussen
o Veldbed
o Schrijfgerief
o Enveloppen en postzegels
o Zaklamp
o Zonnecrème
o Muggenmelk
o Zakgeld (niet te veel)
o Geneesmiddelen indien nodig
o Individuele steekkaart
o Bord (plastiek), bestek, beker
o Twee keukenhanddoeken
o Drinkbus
Ben je 12 jaar of ouder? Dan voorzie je een eigen mondmasker. Vergeet dit
zeker niet mee te nemen!

Jullie gaan op kamp dus neem niet je beste kleren mee, want deze kunnen wel
eens vuil worden! Schrijf ook voor je vertrekt je naam in je KLJ-trui en op je
sjaaltje. Dure spullen die niet stuk mogen gaan of vuil mogen worden laat je
beter thuis.
Voor de Skunks, Waspi’s & Aspi’s: neem zeker goede wandelschoenen mee.
Jullie maken al wat langere tochten dan de andere groepen. Als je een stevige
rugzak hebt neem je die best mee, voor indien we op tocht zouden gaan. Een
drinkbus is op deze momenten ook een pluspunt! Zo moeten we minder
plastiek flessen weggooien.
Waar gaan we slapen?
De Wolfkes, Girry’s en Squirrels slapen in het gebouw op de kampplaats. Er zijn
geen bedden voorzien, dus vergeet zeker je veldbed niet mee te nemen!

Voor de Skunks, Waspi’s en Aspi’s zijn tenten voorzien op de kampplaats. Er is
een heel veld voor jullie, vergeet dus ook zeker geen veldbed!

Hoeveel kost het kamp?
Een kamp kan natuurlijk nogal wat kosten. Die proberen we dan ook zo laag
mogelijk de houden. Omdat het makkelijker voor ons is, vragen we om het
bedrag te storten op het rekeningnummer van de KLJ.
• Wolfkes en Girry’s: €90

• Squirrels, Skunks, Waspi’s: €120

• Aspi’s: €135

• Het eerste ingeschreven kind betaalt het gewone bedrag, vanaf het
tweede ingeschreven kind betaal je €10 minder per kind. Vergeet dit niet
duidelijk aan te geven bij je betaling.
Voorbeeld:
Squirrel Lucas en Girry Nathan en Wolfke Leon zijn broers. Voor Lucas is
het bedrag dan €120, Nathan en Leon betalen nog ieder €80 (€10 minder
dan de oorspronkelijke prijs voor Wolfkes/Girry’s).

Rekeningnummer: BE57 7343 5310 2035
Mededeling: Kamp “groepsnaam + naam lid”
Bv: Kamp Girry’s Maartje

Wist je dat je bij bijna alle mutualiteiten een terugbetaling voor een
zomerkamp kan verkrijgen? We verzamelden alle informatie van verschillende
mutualiteiten op onze site. Neem zeker eens een kijkje op kljwolfsdonk.be.
Vergeet het formulier niet mee te nemen op kamp.

Extra info met COVID-19
Goed nieuws, dit jaar mogen met 100 op kamp! Dat wil dus zeggen dat we met
z’n allen een leuk avontuur kunnen beleven. Mocht er toch nog iets veranderd
worden, dan laten we jullie dit tijdig weten. Maar we gaan ervan uit dat dit niet
het geval zal zijn.

Aankomst- en vertrekuren:
Zoals jullie kunnen zien vertrekken we allemaal samen op kamp, dit kan nog
steeds veranderen als er binnenkort toch iets anders wordt beslist i.v.m.
COVID-19.

Hygiëne:
Hygiëne is nu in tijden van corona natuurlijk erg belangrijk, daarom zal er vaak
tijd gemaakt worden om onze handen te wassen. Ook het materiaal zal grondig
ontsmet worden na de activiteiten.

Eten:
Als we toch in 2 bubbels op kamp zouden moeten gaan, zal het kookteam net
zoals vorig jaar een bubbel op zichzelf zijn en geen contact hebben met de
bubbel 1 en 2.

Symptomen van het virus?:
Voel je je de dagen voor kamp niet goed? Heb je last van opkomende hoestje,
koorts… dan raden we je aan om dit eerlijk aan de leiding te zeggen voor het
kamp en thuis te blijven. We willen een veilig kamp voor elk kind garanderen
en alleen dan kan dit. De leiding zal ook de verplichte quarantainekamer
voorzien. Deze kamer zal gebruikt worden wanneer een lid of leiding
symptomen van het coronavirus vertoont. Voor het kamp zal een lokale
huisdokter uit Antwerpen gecontacteerd worden die we kunnen bereiken
wanneer iemand symptomen van het virus vertoont. De quarantainekamer zal
dan dienen als opvangruimte in afwachting van de dokter.

Zijn er nog vragen?
Is er nog iets niet helemaal duidelijk? Dan kan je contact opnemen met onze
hoofdleiding. Je kan ons ook bereiken via het mailadres
kljwolfsdonk@hotmail.com of via onze facebookpagina.

Hoofdleiding
Jakob: 0470 43 32 78
Lotte: 0471 47 04 27

Extra info kan je ook altijd vinden op onze website kljwolfsdonk.be en op de
facebookpagina.

