Dag KLJ-vrienden en -vriendinnen!

Binnenkort is het weer tijd om op kamp te vertrekken. Vorige zomer hielpen we de
gekke professor met het maken van zijn tijdreismachine, zo konden wij allemaal een
kijkje nemen in het verleden en in de toekomst. Maar de tijdreismachine was toch niet
volledig gerepareerd, want toen we allemaal terug naar huis gingen ontplofte de batterij
van de machine! Hierdoor werden we naar een andere plaats geflitst dan we in
gedachten hadden. We zitten allemaal vast op een onbewoond eiland!
Dit jaar gaan we back to basics. We zijn met z’n allen gestrand op een onbewoond eiland.
Onze bagage zijn we onderweg kwijtgeraakt, dus we staan hier met lege handen. Zet je
beste Robinsonbeentje voor en probeer samen te overleven. Maak hutten, filter
zeewater en ga op zoek naar voedsel!
Hebben jullie zin om samen met ons op dit avontuur te gaan? Zoek je survivaloutfit in je
kast en vergeet hem zeker niet mee te nemen! (camouflage, bandana, pet …)
Tot snel!
Groetjes,
De leiding

Waar gaan we naartoe?
Wolfkes & Girry’s
Zondag 7 juli tot en met vrijdag 12 juli
Jullie zijn zondag 7 juli welkom bij ons vanaf 19:00.
Er zal geen avondmaal voorzien worden.
Op vrijdag 12 juli mogen jullie opgehaald worden om
14:00.
Squirrels & Skunks
Zondag 7 juli tot en met 14 juli
Jullie zijn zondag 7 juli welkom bij ons vanaf 19:00.
Er zal geen avondmaal voorzien worden.
Op zondag 14 juli mogen jullie opgehaald worden om 09:30.
Bezoekdag
Op vrijdag 12 juli vanaf 14:00 zijn alle ouders welkom op onze
kampplaats. Hier kunnen de ouders genieten van de kampsfeer en een
drankje! Ook halen de leden hun beste dansmoves uit de kast en tonen
zij de kampdans van het kamp 2019.

Dit jaar zal het kamp doorgaan in Sint-Truiden
Domein Bautershof – Cardijncentrum
Bautershoven 95
3800 Sint-Truiden
Als je een briefje wil sturen vergeet dan zeker geen
enveloppe met het juiste adres en een postzegel erop.

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. Tijdens het kamp worden er
ook nog een aantal afspraken gemaakt. Hier zijn de basisregels die elk kamp gelden.
•

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 dat natuurlijk ook
vertellen aan ons.

•

Gsmgebruik 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
ze 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!

Koffer maken!
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
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KLJ-sjaaltje, T-shirt, trui
Handdoeken, washandje
Toiletgerief
T-shirts
Trui
Lange broek, korte broek, jogging
Ondergoed (eentje extra kan geen kwaad)
Pyjama
Sokken
Regenjas/jas
Zwemkledij, badmuts, zwembril
Wandelschoenen, ravotschoenen
Zakdoeken
Slaapzak, kussen, dekbedovertrek
Schrijfgerief, enveloppen en postzegels
Zaklamp
Zonnecrème, muggenmelk
Zakgeld (niet te veel)
Geneesmiddelen indien nodig
Individuele steekkaart
Bord (plastic), bestek, beker,
2 keukenhanddoeken

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.

Waar gaan we slapen?
De Wolfkes, Girry’s en Squirrels slapen in het centrale gebouw op onze kampplaats.
Een bed hoeven jullie niet mee te brengen want voor jullie zijn er stapelbedjes voorzien.
De Skunks slapen in tenten. Op onze kampplaats is er een heel veld voor jullie
gereserveerd! Vergeet dus je eigen veldbed niet mee te nemen.

Hoeveel kost zo’n avontuur?

Een kamp brengt wat kosten met zich mee. We proberen deze natuurlijk zo laag
mogelijk te houden. Om praktische redenen vragen we om het bedrag te storten op ons
rekeningnummer.
Wolfkes en Girry’s: €80
Squirrels en Skunks: €120
Het eerste ingeschreven kind betaalt het gewone bedrag, vanaf het tweede ingeschreven
kind betaal je €10 minder. Vergeet dit niet duidelijk aan te geven bij je betaling.
Rekeningnummer: BE57 7343 5310 2035
Mededeling: Kamp “groepsnaam + naam lid”
Bv: Kamp Wolfkes Julia Peeters
Gelieve te storten vóór 1 juli!

Vragen?
Is er iets nog niet duidelijk? Dan kan je terecht
bij onze hoofdleiding. Ook kan je een mailtje
sturen naar kljwolfsdonk@hotmail.com
Hoofdleiding
Jakob: 0470/43.32.78
Noortje: 0498/23.99.63
Je kan je inschrijvingsformulieren in onze KLJ-brievenbus droppen. Deze hangt aan het
muurtje aan ons lokaal. Tijdens de activiteit kan je ze ook aan de leiding geven.

