KAMP INFORMATIE
Kamp ZOMER 1 - KASTERLEE
03/07/2017 – 07/07/2017

Beste deelnemers, ouders, voogd, begeleiders,
Deze zomervakantie ga je mee met ons op kamp, dat zal doorgaan in Kasterlee (op de grens Antwerpen-Limburg). In dit boekje
kan je nog even alles herlezen zodat je klaar bent om een supertoffe en gekke week te beleven.
Graag willen we vragen om de bijgevoegde documenten (i.v.m. medicatie) mee te brengen indien nodig. Bij vertrek wordt alle info
over medicatie en eventuele uitleg aan de begeleiders doorgegeven. Graag ook even nakijken of de betaling reeds is uitgevoerd.
Indien er een probleem zou zijn i.v.m. de documenten of betaling, kan u steeds contact opnemen met onze organisatie, liefst via
mail.
Gelieve zeker te noteren dat onze vertrektijden stipt dienen opgevolgd te worden. De kinderen rechtstreeks naar de kampplaats
brengen is, na afspraak met de organisatie, ook mogelijk. De precieze locatie van de op– en afstapplaatsen kan u vinden in dit
boekje. Alles kan u ook verder volgen op onze website www.banaka.be
Gedurende het kamp zijn wij te bereiken op onze kamptelefoon. Dit nummer kan u terugvinden op onze website en
Facebookpagina, een week voor het kamp. Via dit nummer is het niet mogelijk om de jongeren te contacteren en dit kan enkel
gebruikt worden in hoogdringendheid. U neemt dit nummer best mee bij het afzetten of ophalen van de deelnemers. Op die
manier kan u ons contacteren indien er zich problemen voordoen.
Wij willen u bedanken voor het vertrouwen in onze organisatie!
Vele kampgroeten
Het hele BaNaKa team!

Jullie zouden waarschijnlijk nog graag weten …
… wanneer je op kamp gaat?
Het kamp start op maandag 3 juli 2017 en we nemen afscheid op vrijdag 7 juli 2017.

… hoe je post kan ontvangen!
Als er ouders / vrienden / begeleiders een brief willen schrijven, kan dit naar het volgende adres :
Vzw BaNaKa – De Hoge Rielen – K6
Naam + voornaam van het kind
Molenstraat 62
2460 Kasterlee
Let er wel op dat de post ons tijdig bereikt! Brieven die ons te laat bereiken kunnen we
helaas niet nasturen.
Als u graag de deelnemer zelf ook een briefje laat sturen, geeft u een geadresseerde enveloppe en postzegel mee!

vzw BaNaKa – Van Goethemstraat 84 – 9820 MERELBEKE

www.banaka.be – info@banaka.be

… waar ik naartoe ga?
We trekken dit jaar opnieuw naar Kasterlee, domein de Hoge Rielen. We kozen opnieuw voor een kampeerterrein midden in de
bossen, waar we slapen, spelen en eten in tenten! Het is een terrein waar we veel in het bos terecht kunnen, maar ook aan de
vijver kunnen gaan chillen of leuke activiteiten doen!
Deze week gaan we helemaal muzikaal! Rock BaNaKa zit vol met muziek, dans, plezier, chillen, festivalitis, genieten van de natuur,
kampvuur en leuke spelen!

… hoe ik er naartoe ga!
BaNaKa BUS
Om op onze kampplaats te geraken, hebben we opnieuw een bus ingelegd. Deze doet volgende stopplaatsen:
VERTREK op maandag 3 juli 2017
·
Gent Dampoort (station), afspraak om 9u15
·
Aalst (station), afspraak om 9u45
_______________________________________________________________________________
AANKOMST op vrijdag 7 juli 2017
·
Aalst (station), afspraak om 15u20
·
Gent Dampoort (station), afspraak om 16u10
_______________________________________________________________________________
Op elke afspraakplaats zullen de kampleiding en begeleiders (in oranje trui of verkleed) terug te vinden zijn.
Wanneer je aankomt, dient de deelnemer aangemeld te worden bij een begeleider. Een aangeduide begeleider verzamelt ook
volgende zaken :
·
·
·

medicatie en medicatiefiche (graag in een zakje met de naam van de deelnemer erbij)
indien rooktoelating: de rookwaren (apart verpakt met naamvermelding)
formulier i.v.m. premie ziekenkas (naam deelnemer vermelden, aub)

Uiteraard kunnen wij het verkeer niet voorspellen.
Hou dus het nummer van onze kamptelefoon steeds bij, zodat u ons kan bereiken indien we/u niet op tijd daar kunnen zijn.

EIGEN / OPENBAAR VERVOER
Wie graag zelf met het openbaar vervoer naar de kampplaats komt, kunnen wij eventueel ophalen aan het station TIELEN. Deze
optie kan u aanduiden op het inschrijvingsformulier. Indien je dit niet hebt aangeduidt op het formulier, maar alsnog gebruik
wenst van te maken, kan je ons ook verwittigen via mail: info@banaka.be
De optie om de kinderen zelf te brengen naar de kampplaats, is ook steeds mogelijk. Gelieve dit dan ook tijdig door te geven. De
kinderen kunnen worden afgezet op parking 4, vlak bij de kampeerplaats!
vzw BaNaKa – Van Goethemstraat 84 – 9820 MERELBEKE
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… wat de afspraken zijn op de … afspraakplaats!
·
·
·
·

Zorg dat de deelnemer heeft ontbeten maandagochtend.. ! (er mag niet gegeten en gedronken worden op de bus)
Altijd aanmelden en afmelden bij de begeleiders.
We kunnen niet wachten als iemand te laat is, wees dus op tijd!
Bagage geef je af aan de koffer van de bus.

… wat ik allemaal nodig heb!
Vertrek (af te geven aan de begeleiders)
eigen medicatie (indien nodig) en medicatiefiches ingevuld
Slapen
□
□
□
□

VELDBED OF LUCHTMATRAS !!
Slaapzak (+ eventueel reserve) en indien gewenst eigen hoofdkussen
Pyjama (2x)
Onmisbare knuffelbeer / -olifant / -zeehond / …

Kledij (GENAAMTEKEND)
□

Voor elke dag + 1 reserve:
- 1 onderbroek, slip, boxershort
- 1 paar kousen
- 1 korte of lange broek
- 1 T-shirt met lange of korte mouwen
- 1 trui
- voldoende onderhemdjes / bh’s / topjes

□

regenkledij / regenjas

□

zwemkledij

□

schoenen: minimum 2 paar
(zorg ook voor een paar stevige schoenen om te stappen / wandelen / avontuurlijke activiteiten)

□

kies kledij die mag VUIL worden

□

indien gewenst: set ‘propere kledij’ voor de laatste avond

□

indien je iets hebt liggen en dit wil meebrengen: verkleedkledij (Dit hoef je niet te kopen, enkel mee te brengen als je het
liggen hebt!!!)

Persoonlijke hygiëne
□
□
□
□
□

handdoeken (min. 2 groot en 2 klein), 5 washandjes
tandenborstel, tandpasta
kam / borstel / rekkertjes / gel
shampoo, zeep (best apart verpakken, om geen in-shampoo-gemarineerde tandenborstel te hebben)
zakdoekjes

Vergeet-me-nietjes
□
□
□
□

zak voor vuile kleren (liefst geen plastic zak, kan bijvoorbeeld ook een kussensloop zijn)
indien gewenst: boek, strips, gezelschapspelletje (op eigen risico en graag genaamtekend)
eventueel briefpapier, postzegels en vooraf geschreven enveloppen
een goed humeur
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SISKAART MOET U NIET MEEBRENGEN !!
MINIMUM TWEE PAAR SCHOENEN
KLEDIJ DIE VUIL MAG WORDEN

… wat de algemene afspraken zijn op het kamp
GSM’s
Graag geen GSM’s of andere elektronische apparatuur mee op kamp. Om het eerlijk te houden t.o.v. iedereen, halen we de GSM’s
die toch mee zijn op als we op de bus zitten en geven we die terug op de terugweg naar huis. Op die manier kunnen de kinderen
even helemaal weg zijn van hun omgeving en al hun aandacht schenken aan de nieuwe vrienden die ze ongetwijfeld zullen maken
op kamp! We zijn op kamp om ons te amuseren en hebben daarvoor al die moderne snufjes gewoon niet nodig… 
Bagage
Gelieve alle bagage zoveel mogelijk in 1 KOFFER te steken. Als het mogelijk is, stop de slaapzak hier dan ook in. We vragen om alle
kledij en andere bezittingen zoveel mogelijk te NAAMTEKENEN. Verloren kledij zonder naam bezorgen we na het kamp aan een
kringloopcentrum. Sommigen zetten voor een bepaalde jongere ook een nummer in de kledij. Bezorg ons ook dit nummer zodat
we de kledij aan de juiste jongere kunnen terug bezorgen.
Propere / vuile kledij
Op kamp moeten de kinderen zich amuseren en hierbij hoort vuil maken! De laatste avond is het fuif, dan is een mooi setje altijd
wel leuk.
Roken
Alleen als je toelating van ouders of begeleiding hebt kan er, op vaste momenten (ongeveer 4x per dag) gerookt worden. Je moet
jouw sigaretten en aanstekers aan de begeleiding aan de bus afgeven. Word je, tijdens het kamp, betrapt op roken zonder
toelating of het bijhebben van rookwaar, dan rook je tijdens heel het kamp niet meer. Goede afspraken maken goede vrienden!

TOT SNEL!!
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