Safari
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KLJ kamp 2022
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Inleiding

Hebben jullie ooit al eens wilde dieren willen spotten vanuit een
Jeep? Deze zomer kan het, want we gaan samen op safari!
We zijn blij dat we terug op kamp kunnen gaan samen met jullie!
Na twee kampedities met afstand houden en mondmaskers zijn
we klaar om ons volledig uit te leven zoals nooit tevoren.
In dit boekje krijgen jullie alle praktische, uiterst nuttige
informatie om van dit KLJ-kamp een geweldige editie te maken.
Inschrijven voor ons kamp kan via onze website:
https://kljnevele.be/kamp2022

Mocht je toch nog met vragen zitten na het doornemen van
deze uitnodiging kan je altijd een mailtje sturen naar:

info@kljnevele.be
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Praktische info

Kampperiodes
We verwachten al onze toeristen op zondag 03/07 vanaf 12u in onze
savanne in Hotton.
Hieronder vinden jullie de praktische info voor deze expeditie:
Bagage moet zelf meegenomen worden met de auto bij het brengen
van de leden op zondag 03/07.
(De bagage van de leden van het oud zal gecommuniceerd worden door leiding oud)

Wij nemen de bagage met de camion terug mee naar Nevele na afloop
van het volledige kamp.
Deze mag opgehaald worden op woensdag 13 juli vanaf 18u30.
(Je kan de bagage ook komen halen op 14 en 15 juli vanaf 13u)
De kampperiodes per leeftijdsgroep zien er uit als volgt:
• -8 en -10

van zondag 03/07 tot vrijdag 08/07

• -12

van zondag 03/07 tot zondag 10/07

• Jong

van zondag 03/07 tot woensdag 13/07

• Oud

van vrijdag 01/07 tot woensdag 13/07

We moedigen carpoolen sterk aan!
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Bezoekdag
Zoals drie jaar geleden organiseren we terug onze bezoekdag!
Op de eerste dag van ons kamp (zondag 3 juli) zijn alle familie en vrienden
welkom om te komen kijken hoe ons kampterrein eruit ziet. De leden
kunnen ook al rustig het kampterrein verkennen. Bovendien kunnen jullie
genieten van een heerlijke barbecue.
Het inschrijven voor de barbecue loopt gelijk met de inschrijving voor het
kamp via onze website. In het inschrijvingsformulier kunnen jullie de
gewenste aantallen invullen.

Prijslijst BBQ:
Volwassenen

€15,00

Kinderen (tot 12j)

€12,00

Kinderen (< 6 j)

GRATIS

Voor de leden op kamp is de prijs inbegrepen in het kamp.
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De terugreis
Elke groep zal onder begeleiding van de leiding terugkeren met de trein
naar het station van Landegem. Daar mogen de leden opgehaald
worden.
LET OP: zonder valies! (Zie kader op vorige pagina). Als jullie nog een reis gepland
hebben na afloop van het kamp, vergeet dan niet dat de bagage pas woensdag
(13/07) beschikbaar zal zijn.

De treinen komen aan in het station op:
leeftijdsgroep

Komen aan in het station op

-8 en -10

Vrijdag 08/07 om 15u54

-12

Zondag 10/07 om 16u53

Jong en Oud

Woensdag 13/07 om 15u54

Bij vertraging zal er gecommuniceerd worden via de facebookpagina
van KLJ Nevele. (geen nieuws = goed nieuws)
https://www.facebook.com/KLJNevele
Problemen bij het ophalen van uw zoon/dochter ?
Bel naar de verantwoordelijke groepsleiding (lees verder)
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Wat neem ik mee?
□ Voldoende kleren die tegen een
stootje en vlekjes kunnen

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Lange broek
Regenkledij
Zwemkledij
Onderbroeken
Een pet of hoedje tegen de zon.
KLJ T-shirt en pull

Een goed veldbed of matje
Een goed sluitende slaapzak
Een kussen
Pyjama
(knuffelbeer)
Opgeladen zaklamp

Een linnen zak voor de vuile was
Safari-outfit (bezoekdag)

□ Sportschoenen
□ Stevige stapschoenen (bottines)
□ Schoeisel voor in de rivier

□ Toiletzak met daarin:
o Tandenborstel
o Tandpasta

(waterschoenen, sandalen, croc’s,

o Waslapje

□ Handdoeken
□ (Luiers indien nodig)

oude sportschoenen)

□ Reserve paar.
□ Voldoende kousen.

Wij voorzien ecologische zeep op kamp!

!!!
□ Paspoort of (kids ID) + kopie
(-8, -10, -12 geven deze af aan de leiding in het begin van het kamp)
□ Een keukenhanddoek (die weg mag)
□ Zakdoeken
□ Medicatie (moet op voorhand aangegeven worden in de inschrijving!)
➔ Graag een briefje bij de medicatie met nodige instructies en naam van het lid.
□ Beetje zakgeld (€5 voor de kleinsten, voor de ouderen iets meer)
□ Briefje met adressen (eventueel al op enveloppen + postzegels) om kaartjes te
sturen. Wij voorzien ook kaartjes (€1), enveloppen en postzegels (€1).
□ Rugzakje voor uitstappen en treinreis.
□ Een boekje of strip, kaartspel, … voor in de platte rust.
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Wat nemen we NIET mee?
X Gsm’s en andere elektronische snufjes die toch enkel kapot kunnen gaan.
X Zeep en shampoo: wij zorgen zelf voor biologisch afbreekbare producten om het
milieu te sparen.
X Grote matrassen of andere onhandige slaapbodems.
X Snoep: Dit voorzien wij eveneens zelf in voldoende mate.
X Een slecht humeur.

TIPS
• Zorg ervoor dat de valies goed afgesloten is zodat er niets kan uitvallen.
• Probeer zo weinig mogelijke aparte zakken mee te nemen.
(we rekenen op maximaal 1 stuk + veldbed per lid)

• Vermijd ook losse plastieken zakken met schoenen of andere voorwerpen (uit ervaring
weten we dat dit makkelijk scheurt) ook het vastbinden van een slaapzak aan een valies
is te vermijden! Alles gaat best in een zak of valies.

• Op vorige edities hebben we gemerkt dat er leden zijn die soms niet goed weten wat ze
meegenomen hebben, daarom vragen we om samen de valies te maken met de mama of
papa, zodat alles snel wordt teruggevonden.

• We vragen ook om op zoveel mogelijk kledij jullie naam te zetten op het etiket of d.m.v.
een opnaaibare naam (ook op de valies!!)
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Onze savanne
Zoals elk jaar vertrekken wij ook nu weer goed voorbereid en met de nodige
ervaring op tentenkamp. Hieronder krijg je een kort overzichtje van onze uitrusting
om aan te tonen dat de leden niets tekort zullen komen.
De slaapvertrekken
We beschikken weer over een
30-tal super-deluxe waterdichte
comfortabele slaaptenten.
Daarbij nog enkele grotere speeltenten voor
als het slecht weer zou zijn.

Sanitair
•
•
•

Een zelfgemaakte comfortabele WC-blok
Wastenten voorzien met waterbidons om
tanden te poetsen en op te frissen.
Wassen doen we in de rivier met ecologische
zeep.

Eten
Een volledig uitgeruste kooktent
Een ervaren kookteam, bestaande uit
oud-leid(st)ers en andere aanverwanten
van de KLJ, zal er voor zorgen dat we elke
dag ons buikje rond zullen eten.
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Kampligging
We hebben geen huisnummer maar

Adres Kampterrein

jullie zullen met wegwijsbordjes naar

Rue des Fonzays
6990 Hotton

de juiste locatie geleid worden!
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-8
Zijn jullie klaar om met ons op expeditie te vertrekken?
De leiding alvast wel! Jullie kijken waarschijnlijk al maandenlang uit naar het
nieuwe kamp?! Nu mag je beginnen aftellen want het is bijna zover.

Maar hoe zit het kamp nu in elkaar voor de jongste?
Op zondag 3 juli vanaf 12u gaat het kamp pas echt van start!! Jullie
verblijven 5 volledige dagen op kamp! Op vrijdag 8 juli zullen jullie samen
met de -10 en de leiding de trein nemen richting het station van
Landegem. We vertrekken om 12u46 in Melreux-Hotton en we komen
om 15u54 aan in Landegem.
Voor onze jongsten bedraagt de prijs van het kamp €110. Zoals jullie
waarschijnlijk al gezien hebben is het thema voor het kamp "Safari”.
Trek dus jullie meest avontuurlijke toerist-outfit maar aan!
Tot dan!
Victor, Kobe, Louise en Miró
Specifieke vraag voor de -8?
Stuur gerust naar Kobe (0487 21 97 76).
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-10
Suuurprise! Iedereen voorbereid op kamp??
Het hoogtepunt van het jaar is terug. We hopen dan ook al jullie
gezichtjes terug te zien deze 5 dagen!
Wanneer jullie verwacht worden? Simpel: zondag 3 juli vanaf 12u Na
het installeren van de veldbedden gaat ons kamp echt van start en
mogen jullie je verwachten aan een 5 goed gevulde dagen.
Jammer genoeg komt er ook een einde aan deze avontuurlijke periode.
Terugkeren doen we op vrijdag met de trein met de -8. Jullie kunnen
opgehaald worden in het station van Landegem op vrijdag 8 juli om
15u45.
Het prijskaartje voor deze unieke ervaring bedraagt €110 voor jullie.
Hebben jullie er zin in?? De leiding alvast wel!
Groetjes,
Laura, Quinten, Maxime, Josephine en Daan
Specifieke vraag voor de -10?
Stuur gerust naar Daan (0499 24 44 55).
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-12
We moeten jullie iets vertellen. Binnenkort komt ons hoogtepunt van
het jaar eraan, namelijk het KAMP!! Joepie joepie huj huj!!!!!
Dit jaar hebben we als thema gekozen voor Safari!! Ik hoop dat jullie er
evenveel zin in hebben als ons. Op zondag 3 juli vertrekken jullie met
de ouders en de auto naar onze kampplaats in Melreux. We verwachten
jullie daar om 12u Na het installeren kan het pas écht beginnen. Vanaf
dan staan jullie 7 dagen vol plezier, toffe activiteiten en lekker eten te
wachten. Dit voor een prijs van €140. Op zondag 10 juli gaan we samen
met de leiding met de trein terug richting Landegem. We komen aan om
in het station om 16u53.
Staan jullie ook al te popelen om te kunnen vertrekken? De leiding
alvast wel!
TOT BINNENKORT!!
Ona, Luna, Emile, Eva
Specifieke vraag voor de -12?
Stuur gerust naar Emile (04 97 71 20 68).
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JONG
We nemen jullie mee op een heuse safari-tocht
Ook dit jaar gaan jullie met de auto naar de kampplaats. Jullie worden
verwacht op zondag 3 juli om 12u. Nadat we ‘the big five’ gezien
hebben keren we terug op woensdag 13 juli om 15u54 in Landegem.
Het is niet de bedoeling dat jullie direct naar huis gaan.
We vragen jullie vriendelijk om nog te helpen de camion uit te laden op
ons lokaal. Dit bespaart de leiding een pak werk de komende dagen. De
camion uitladen zal ongeveer om 18u30 gedaan zijn. Dan mogen jullie
huiswaarts keren!
De kostprijs voor dit kamp bedraagt €175.
TOT SNEL!!
Joren, Emile, Bregje, Femme en Yarne
Specifieke vraag voor het jong?
Stuur gerust naar Emile (0495 35 78 32)

13

OUD
Zijn jullie klaar om er nu echt in te vliegen? Natuurlijk zijn we de leukste
groep en mogen wij ook nog eens op voorkamp!
Wat doen we eigenlijk op voorkamp?
Wij vertrekken op vrijdag 1 juli in de ochtend na het inladen van de
tweede camion. We gaan eerst een hele dag mega toffe dingen gaan
doen op verplaatsing.
We zorgen dat we zelf op de kampplaats zijn tegen zondag 3 juli.
Concrete info volgt in onze facebookgroep!
Daar verblijven we tot 13 juli. Hoe fantastisch is dat!!! Activiteiten elke
dag en dat heel de dag lang, man man man… en dat maar voor een
prijsje van 175 euro!
Op 13 juli mogen jullie opgehaald worden aan het station van Landegem
om 15u54 om dan naar het KLJ-lokaal gevoerd te worden. Daar zullen
we samen met het Jong en de andere leiding de camion uitladen!
Begin maar al af te tellen!
Thibo, Mathis, Saar, Kiara en Andrea
Specifieke vraag voor het oud?
Stuur gerust naar Mathis (0478 06 63 11)
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Nieuws?
Dit jaar zal er de eerste dagen van het kamp een video op onze Facebook-pagina
(https://www.facebook.com/KLJNevele/) geplaatst worden.
De leden van de -8 en -10 zullen dan een korte beschrijving van de dag geven
zodat jullie kunnen horen wat wij allemaal uitspoken. Hou dus zeker de pagina in de
gaten!

Wil je jouw zoon/dochter verassen met een kaartje?
Stuur deze dan gerust naar dit adres (eigenaar van het veld) en noteer
onderstaande info op de enveloppe:
KLJ Nevele
t.a.v. ‘naam lid (leeftijdsgroep)’
Rue du Chapelet 7
6990 Melreux

We vragen ook om GEEN grote pakketten op te sturen met een bevoorrading
snoep. Dit kan voor jaloezie en heimwee zorgen bij andere leden, bedankt!

Is er tijdens het kamp een probleem waarvoor je jouw dochter/zoon
moet bereiken, dan bel je naar:

Daan

04 99 24 44 55

Emile

04 97 71 20 68
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Onze kampdag
Tot slot volgt voor diegenen die voor de eerste keer meegaan een chronologisch
overzichtje van hoe een doorsnee kampdag eruitziet.

08:00 Wekdienst
08:30 Ontbijt + afwas/aardappelen schillen (leden & leiding)
09:30 Start voormiddagactiviteit
11:00

Soep

12:30

Middageten + afwas

Platte rust
14:00 Start namiddagactiviteit
16:00 Vieruurtje
18:00 Avondmaal + afwas
19:00 Start avondactiviteit
20:00 Dessertje
20:30 Bezinning en bedtijd voor - 8
21:00 Bezinning en bedtijd voor -10
22:00 Bezinning en bedtijd voor -12
23:00 Bezinning Jong en oud + bedtijd Jong
Uurtje van het oud

24:00 Bedtijd oud
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