KLJ KAMP 2022
Tielt-Winge
11 juli -21 juli

DE REIS
HEENREIS

TERUGREIS

-12 en -16: Trein

-12 wordt opgehaald door hun ouders op zaterdag 16 juli om

Jullie worden verwacht op maandag
11 juli rond de middag aan het station van
Sint-Niklaas.

+16: Fiets
De +16 leden kunnen dit jaar kiezen
tussen de YOLO (rustigere groep) en de
YODO (snelle groep).
Latere info volgt nog.

Verdere info over het exacte vertrek- en aankomst
uur volgt nog via mail. Hou daarom zeker je mail
goed in de gaten.

17 uur op het kampterrein. Daar kunnen de gezinnen van de
opgehaalde leden genieten van een buffet. Hiervoor moeten jullie
zich inschrijven via Google Forms op de laatste pagina.
-16/+16 die alleen de eerste 5 dagen meegaan, worden opgehaald
op zaterdag 16 juli om 17 uur.
De leden van -16 & +16 die alleen de laatste 5 dagen meegaan, zijn
welkom vanaf zaterdag 16 juli om 17 uur.
Voor de -16/+16 duurt het kamp tot donderdag 21 juli.
-16 gaat terug met de trein naar huis.
+16 gaat met de fiets naar huis.

TRAININGSSCHEMA
7u 45

WEKKER

8u15

ONTBIJT

10u

OCHTENDACTIVITEIT

13u

MIDDAGETEN

14u30

MIDDAGACTIVITEIT

18u

AVONDETEN

19u30

AVONDACTIVITEIT

,,,

BEZINNING

❑ KLJ-sjaaltje (aan bij vertrek!)

❑ Handdoeken, washandje,…

❑ Medische fiche en klevertjes
van het ziekenfonds
(afgeven bij vertrek)

❑ Tandpasta en tandenborstel

❑ Stevige schoenen, sandalen,
pantoffels, sportschoenen

❑ Zonnecrème en petje

❑ Haarborstel
❑ 1 WC-rol

WAT NEEM JE MEE ?

❑ Korte en lange broeken

❑ 1 pot choco/confituur/speculoospasta

❑ T-shirts

❑ 3 keukenhanddoeken (naam opschrijven)

❑ Kledij die vuil mag worden

❑ Rugzak

❑ Pyjama

❑ Slaapzak en kussen

❑ Truien

❑ Veldbed en matje

❑ Sokken en ondergoed

❑ Allerliefste knuffels

❑ Verkleedkledij (in thema)

❑ Beetje zakgeld

❑ Zangboekje (kan aangekocht
worden bij het inladen)

❑ Zwemgerief

❑ Zaklamp

❑ Een goed humeur ☺

❑ Brooddoos

❑ Zeep en shampoo
❑ Drinkfles (verplicht)

! ZET JE NAAM OP AL JE GERIEF!

WAT MET JE BAGAGE?
INLADEN

UITLADEN

Al jullie bagage (met naam) mag mee met de
vrachtwagen. Ook de fietsen van de -12 en -16.
Indien mogelijk worden de fietsen van de -12 zelf
terug meegenomen, wanneer ze terug naar huis
keren.

Na een geweldig kamp met de kampioenen,
brengt de vrachtwagen jullie bagage terug op
donderdag 21 juli op dezelfde plaats als bij het
inladen.
Het exacte uur wordt later nog meegedeeld via
mail.

Zorg dat je fiets volledig in orde is!
De fietsen zullen gecontroleerd worden op elke
oefening van de sportfeesten door het fietsteam.
Wanneer inladen?
Zondag 10 juli tussen 19u en 20u
Waar?
Anthonis De Jonghestraat 38B
Nieuwkerken-Waas
(schuin tegenover het containerpark)

PRIJS & CONTACT
PRIJS
5 dagen bedraagt 70 euro
10 dagen bedraagt 140 euro
Als er meerdere kinderen uit één gezin een volledig
kamp meegaan is de prijs voor het 1ste kind 140 euro
en voor alle andere 130 euro.

CONTACT
Wil je graag een brief schrijven naar huis? Dan kan je
postkaarten en postzegels kopen op het kamp zelf. Je
kan ook een briefje sturen naar jullie favoriete
voetballer. Dit kan je doen naar onderstaand adres:

Naam lid
Chiro Jevati
Ralisweg 2b
3390 Tielt-Winge
Bij vragen of problemen kunnen jullie steeds terecht bij de
hoofdleiding.
➢ Tim Van de Merlen
0494 06 91 07 of tim@kljnieuwkerken.be
➢ Jonas Blommaert
0488 78 01 25 of jonas@kljnieuwkerken.be

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven gebeurt via Google Forms. Door op
onderstaande link te drukken, kunnen jullie zich
inschrijven voor ons fantastisch kamp. Deze link is
terug te vinden op onze website.
Inschrijven kan tot vrijdag 1 juli.
Link: https://forms.gle/Fdi7tYHvJnDoMEkRA
Het juiste bedrag stort je op het rekeningnummer
BE82 7376 1700 0168 (KLJ Nieuwkerken) met als
vermelding de naam van het lid. Dit voor het begin van
het kamp.
Vul de medisch fiche in en geef deze af bij het inladen
van de bagage (deze fiche vinden jullie terug in jullie
mail met de kampuitnodiging).

