
Inleiding
Allerliefste Cracks en huilende achterblijvende ouders

Het is fantastisch dat je meegaat op ons 17e zomerkamp! Wij zijn net als jullie
dolenthousiast en kijken samen uit naar die eeuwige zomerdagen. Voor we
vertrekken, toch nog even het onderstaande stukje wist-je-datjes:

● Wist je dat we vertrekken op 23 juli 2021?
● Wist je dat we terugkeren op 31 juli 2021?
● Wist je dat we naar Balen (Olmen) gaan?
● Wist je dat ons kampthema het volgende is:

Het praktisch deeltje voor het onvergetelijke kamp ziet er als volgt uit:

● 20/7, tussen 18u en 20u kunnen jullie de bagage komen afleveren aan het
Ontmoetingscentrum in Olsene.

● 23/7 om 09u30 stipt spreken we af aan het Station in Deinze. Daar vertrekken we met
de trein richting een onbekende bestemming. Deze gevaarlijke en lange tocht zal
niet mogelijk zijn op 1 dag. Daarom zullen we ergens overnachten. We maken er dus
een heuse 2-daagse van richting de kampplaats.

● Huilend komen we terug, en dit opnieuw in het ontmoetingscentrum in Olsene, op
31/7 rond 16u00. Daar zullen de ouders wachten op ons. We houden hier ook nog
een afsluitmoment waarna we allemaal tevreden in ons bedje kunnen.

Om het zomerkamp voor iedereen zo tof mogelijk te maken, vragen wij om de bijgevoegde
medische fiche zeker in te vullen. Deze zal in de grootste discretie enkel en alleen overlopen
worden door de medische verantwoordelijken (zie medische fiche). Zij zullen alleen de
overige begeleiders verwittigen mocht het echt nodig zijn. Deze fiche wordt trouwens ook
onmiddellijk na het kamp vernietigd.



Samenvatting
Bagage
Op 20 juli tussen 18.00u en 20.00u in het Ontmoetingscentrum van Olsene (Kerkstraat 36).

Vertrek
Afspraak op 23 juli om 09u30 stipt aan het Station in Deinze. Zorg ervoor dat je uw
wandelschoenen niet vergeet (Geen Crocs of teenslippers) en een lunchpakket mee hebt
voor ’s middags. Neem ook een rugzak mee met overnachting materiaal voor één nacht.

Terugkeer
Op 31 juli, om 16u00 aan het ontmoetingscentrum in Olsene Voor de bagage op te halen en
een afsluitmoment te houden.

Kampplaats & Postadres
Alle brieven kan je sturen naar onderstaand adres, wees er wel op tijd bij. Gelieve het
exacte adres zoals hieronder te gebruiken.

Vakantiedomein Oosterborg
Heistraat 63
2491 Balen (Olmen)
03/385 16 67

Voor dringende gevallen kan u de kampverantwoordelijken altijd bereiken op één van de
volgende nummers:
Marie Dedeurwaerder: (0472/05 48 46)
Tim Vermeersch: (0488/37 59 29)
Hanne Delbecque: (0479/51 58 69)
Charlotte Vande Wiele: (0494/18 83 57)

Prijs
€ 95/persoon (overnachting, maaltijden, verzekering, vervoer en alle activiteiten
inbegrepen). U kan overschrijven op het volgende rekeningnummer BE85 8538 8888 6006.

Annuleren is mogelijk tot en met 16 juli, vanaf 17 juli zijn wij genoodzaakt €15 onkosten aan te
rekenen per annulatie.

Voor het kamp zelf kan eventueel wel wat zakgeld meegebracht worden voor persoonlijke
zaken en voor de vrijblijvende alcoholvrije bar. Voor de dorstigen is er altijd gratis een
ongelimiteerde hoeveelheid mineraalwater ter beschikking!



Bagage Kamp

Gelieve op alles zoveel mogelijk een naam of initialen aan te brengen.

● Je medische fiche: gelieve deze niet in je bagage te steken, maar af te geven op het
bagage-inzamel moment (20 juli).

● Je identiteitskaart. Deze mag je afgeven aan ons of zelf bijhouden op kamp.
● Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta en beker, washandjes, handdoeken, zeep, kam

en/of borstel, deodorant tegen de geurtjes,…
● Slaapkledij.
● Extra paar schoenen.
● Een kussen en onderlaken.
● Allerhande kledij die vuil mag worden en voor de zekerheid ook regenkledij.
● Hopelijk wordt het mooi weer. Daarom is het ook best zonnecrème mee te brengen.
● Wie geliefd is door muggen kan eventueel ook een muggenlotion meebrengen.
● Een keukenhanddoek: er wordt van jou verwacht dat je een handje helpt met de afwas.
● Zwemgerief.

Niet mee te nemen: (zak)messen en andere gevaarlijke voorwerpen, iPod, iPad, iBrol en
ander speelgoed. Gsm/smartphone en andere digitale toestellen: op eigen
verantwoordelijkheid! Deze zaken kunnen beschadigd of verloren raken! Er wordt 1 moment
voorzien waarop de gsm gebruikt mag worden. Buiten deze momenten kan de gsm worden
afgenomen als we hem zien.

**Op bagage inzameling zal je een feitje over jezelf moeten vertellen aan Ulrieke en Zoë.

Bagage 2-daagse

● Slaapzak en slaapmatje voor een goede nachtrust.
● Zwemgerief
● trekrugzak
● Goede stapschoenen moeten zeker al aan, die moeten niet mee in de (trek)rugzak!
● Toiletgerief
● Drinkbus en boterhamdoos
● Mondmasker
● Zonnecrème
● 1 Willekeurig voorwerp naar keuze
● Goed humeur

GERIEF VOOR 1 OVERNACHTING:
● Wasgerief voor verfrissing.
● Pyjama
● Hoofdkussen
● Vers ondergoed
● Warme kledij

we laten niet meer dan 1 valies toe (zonder slaapzak). Alles wat meer is dan

dit, geven we terug mee naar huis!



Afspraken
Zijn jullie klaar een voor een hopelijk snikheet en superleuk OJ zomerkamp? Omdat goede
afspraken goede vrienden maken, hieronder een overzicht:

● iPod, iPad en andere dure pronkstukken: Niet nodig, je raakt ze alleen maar kwijt en je
gaat er toch geen tijd voor hebben.

● Illegale middelen zijn enkel aan te raden voor mensen met heimwee! Levert onmiddellijk
een rechtstreeks ritje naar huis op.

● Beautycases, haardrogers, stijltangen en enorme hoeveelheden bagage zijn absoluut
niet nodig, we gaan niet voor 3 maanden weg! Pak klein en fijn!

● De kampplaats wordt niet verlaten zonder toelating van de leiding.

● Je gsm mag je meenemen, maar worden alleen gebruikt na het avond eten.

● Blijf aan tafel tot iedereen klaar is.

● Na bedtijd is er volledige stilte tot ‘s morgensvroeg: laat ook die tong- en mondspieren
eens uitrusten (en slapen doe je in je eigen kamer).

● Als je problemen hebt, kom er dan mee naar de leiding (ziek zijn, gepest worden...).

● Respect hebben voor elkaar en voor elkaars materiaal.

● Alcohol & verdovende middelen zijn niet toegelaten.

● Roken blijft verboden tijdens de activiteiten.

Als leiding willen we iedereen graag blijven stimuleren om er een rookvrij kamp van te
maken, maar uit de praktijk ervaren we dat dit voor een klein aantal van de oudste leden
een héél moeilijke opgave is. Voor leden ouder dan 16, die uitdrukkelijke toestemming
krijgen van hun ouders om te roken (zie medische fiches), kan een afgescheiden rookpauze
voorzien worden in het dagschema. Roken zonder toestemming van de ouders, onder de 16
jaar en buiten de voorziene tijden zorgt ervoor dat je rechtstreeks naar huis wordt gestuurd!

Wij zullen als leiding de beslissing van de ouders respecteren en hopen dat dit voor iedere
roker een aanzet mag zijn naar een “week zonder sigaret en hopelijk heel wat langer…”



Medische fiche
Zomerkamp Open Jeugdwerk van 23 tot en met 31 juli
2021
Gelieve in te vullen en af te geven op 20 juli bij het binnenbrengen van de bagage.

Persoonlijke gegevens van uw kind
Naam:

Adres :

Geboortedatum:

Vegetariër : Ja / Nee (Er worden dan vegetarische maaltijden voorzien)

Kan goed zwemmen? Ja / Nee

Dieet: Ja / Nee

Zo ja, geef bijzonderheden:

Verwittigen in geval van nood
Telefoonnr.: + indien niet thuis:

Medische gegevens
Bloedgroep:

Naam + tel. van huisarts:

Ingeënt tegen tetanus (de klem)           Ja / Nee Indien Ja, in welk jaar?

Gebruik medicijnen: Ja / Nee

Zo ja, 1) welke   2) waarvoor   3) wanneer en hoe te gebruiken?

Mogen pijnstillers toegediend worden? Ja / Nee

Bril / contactlenzen: Ja / Nee

Zo ja, Sterkte? Links: Rechts:

Eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld ziekten (astma, hartaandoeningen, …)

of allergieën:



Gegevens voor de begeleiding

Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale jeugdactiviteiten afgestemd op

zijn/haar leeftijd?

Sport Ja / Nee

Trektocht Ja / Nee

Zwemmen Ja / Nee

Zware Fysieke activiteiten Ja / Nee
*Op kamp gebeuren er ook soms wat zware fysieke activiteiten zoals bv, hard lopen, zware dingen tillen, muur zitten ,

…

Met welke aandachtspunten dient de begeleiding rekening te houden?

Vlug moe, slaapwandelen, bedwateren, of andere?

………………………………………………………………………………………………………...

Roken
Als leiding willen we graag iedereen blijven stimuleren er een rookvrij kamp van te
maken, maar uit de praktijk ervaren we dat dit voor een klein aantal van de oudste
leden een héél moeilijke opgave is. Voor leden ouder dan 16, die uitdrukkelijke
toestemming krijgen van hun ouders om te roken, kan een afgescheiden rookpauze
voorzien worden in het dagschema. Roken buiten de voorziene tijden, onder de 16
of zonder toestemming van de ouders zal een rechtstreekse rit naar huis opleveren!

Mijn zoon/dochter is ouder dan 16 en krijgt mijn toestemming te roken tijdens de

pauzes: Ja / Nee

Wij zullen als leiding de beslissing van de ouders respecteren en hopen dat dit voor
iedere eventuele roker toch een aanzet kan zijn naar een “week zonder sigaret en
hopelijk heel wat langer…”. Er zal na controle van deze fiches contact opgenomen
worden met de ouders die “Ja” antwoordden om misbruiken uit te sluiten.

Indien u over uw kind bepaalde gegevens liever mondeling toevertrouwt, kunt u
steeds contact opnemen met Rudy (0487/27.04.73) of Laura: (0474/63.54.03)

Ik verklaar alle bovenstaande vragen te hebben gelezen en geef hierbij mijn
zoon/dochter de toestemming om deel te nemen aan het OJ Zomerkamp, van 23
tot en met 31 juli 2021

Handtekening: Naam:



Privacy

Tijdens ons kamp proberen we zo veel mogelijke foto’s te nemen. Zo hebben de

leden een leuk aandenken van hun fantastische kamp. Deze foto’s zullen op onze

site en onze sociale media komen (Facebook en Instagram).

Met de nieuwe privacywet zijn we verplicht schriftelijk toestemming te vragen/krijgen

voor het gebruik van deze foto’s. Deze toestemming geldt enkel voor de foto’s van

23/7 tot 31/7.

Ook zijn we verplicht te melden dat de medische gegeven ( medische fiche) alleen

door de medische verantwoordelijke (Ruben Dhaenens, Laura Beeckman) zullen

behandeld worden. Dit betekent dat alleen zij deze bijhouden en zullen lezen. Alleen

in medische noodgevallen zullen deze gegevens gedeeld worden met artsen en

verpleegkundigen.

Ik, ……………………………………………. Ouder van …………………………………………...

geef hierbij toestemming aan VZW Open Jeugdwerk om de medische gegevens bij

te houden tot 31/7 en te gebruiken in medische noodgevallen.

Hierbij ( mogen er / mogen er geen)* foto’s van mijn ( zoon / dochter )* op de site en

sociale media van VZW Open jeugdwerk geplaatst worden.
*Schrap wat niet past

Gelieve in te vullen en af te geven op 20 juli bij het binnenbrengen van de bagage.

Handtekening:


