Inleiding 




AllerliefsteKleppersenhuilendeachterblijvendeouders 



Hetisfantastischdatjemeegaatopons17e zomerkamp!Wijzijnnetalsjullie
dolenthousiastenkijkensamenuitnaardieeeuwigezomerdagen.Voorwe
vertrekken,tochnogevenhetonderstaandestukjewist-je-datjes: 

● Wistjedatwev
 ertrekkenop2
 4juli2021?
● Wistjedatweterugkerenop3
 1juli2021? 
● WistjedatwenaarB
 alen(Olmen)g
 aan? 
● Wistjedatonsk
 ampthemahetvolgendeis: 


Hetpraktischdeeltjevoorhetonvergetelijkekampzieteralsvolgtuit: 
● 20/7, tussen 18u en 20u kan je de bagage komen afleveren aan het
OntmoetingscentruminOlsene. 
●

24/7 om 09u00 stipt spreken we af aan het Station in Deinze. Vanaf daargaanwe
metdetrein(dezevertrekom09u53)naaronzekampplaats.Vergeetzekernieteen
lunchpakketm
 eetenemenvoor’smiddags. 

●

Huilend komen we terug en dit opnieuw in het ontmoetingscentrum in Olsene, op
31/7 rond 16u30. Daar zullen de ouders wachten op ons. We houden hier ooknog
eenafsluitmomentwaarnaweallemaaltevredeninonsbedjekunnen. 


Omhetzomerkampvooriedereenzotofmogelijktemaken,vragenwijomdebijgevoegde
medischefichezekerintevullen.Dezezalindegrootstediscretieenkelenalleenoverlopen
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
onmiddellijknahetkampvernietigd. 





Samenvatting 


Bagage 
Op20julitussen18.00uen20.00uinhetOntmoetingscentrumvanOlsene(Kerkstraat36). 



Vertrek 
Afspraak op 24 juli om 09u00 stipt aan het station in Deinze (deze vertrek om 09u53).Zorg
ervoor dat je uw wandelschoenen niet vergeet en een lunchpakket mee hebt voor ’s
middags. 



Terugkeer 
Op31juli,om16u30aanhetontmoetingscentruminOlsene.Voordebagageoptehalenen
eenafsluitmomenttehouden. 



Kampplaats&Postadres 
Alle brieven kan je sturen naar onderstaand adres, wees er wel op tijd bij. Gelieve het
exacteadreszoalshierondertegebruiken. 
VakantiedomeinOosterborg 
Heistraat63 
2491Balen(Olmen) 
03/3851667 


Voordringendegevallenkanudekampverantwoordelijkenaltijdbereikenopéénvande
volgendenummers: 
MarieDedeurwaerder:(0472/054846) 
TimVermeersch:(0488/375929) 
HanneDelbecque:(0479/515869) 
CharlotteVandeWiele:(0494/188357) 



Prijs 
€90/persoon(overnachting,maaltijden,verzekering,vervoerenalleactiviteiten
inbegrepen).UkanoverschrijvenophetvolgenderekeningnummerB
 E85853888886006. 

Annulerenismogelijktotenmet16juli,vanaf17julizijnwijgenoodzaakt€15onkostenaante
rekenenperannulatie. 

Voor het kamp zelf kaneventueelwelwatzakgeldmeegebrachtwordenvoorpersoonlijke
zaken en voor de vrijblijvende alcoholvrije bar. Voor de dorstigen is er altijd gratis een
ongelimiteerdehoeveelheidmineraalwaterterbeschikking! 




Bagage 



Gelieveopalleszoveelmogelijkeennaamofinitialenaantebrengen. 


●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je medische fiche: gelieve deze niet in je bagage te steken,maaraftegevenophet
bagage-inzamelmoment(20juli). 
Jeidentiteitskaart.Dezemagjeafgevenaanonsofzelfbijhoudenopkamp. 
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta en beker, washandjes, handdoeken, zeep, kam
en/ofborstel,deodoranttegendegeurtjes,… 
Drinkbusenboterhamdoos 
Slaapkledij. 
Eens laapzak. 
Eenk
 usseneno
 nderlaken. 
Allerhandek
 ledijd
 ievuilmagwordene
 nvoordezekerheidookr egenkledij. 
Hopelijkwordthetmooiweer.Daaromishetookbestz onnecrèmemeetebrengen. 
Wiegeliefdisdoormuggenkaneventueelookeenm
 uggenlotionmeebrengen.
Eenkeukenhanddoek:erwordtvanjouverwachtdatjeeenhandjehelptmetdeafwas. 
Zwemgerief. 
Wandelschoenen!!! 



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!Dezezakenkunnenbeschadigdofverlorenraken!Erwordt1moment
voorzienwaaropdegsmgebruiktmagworden.Buitendezemomentenkandegsmworden
afgenomenalswehemzien. 
**OpbagageinzamelingzaljeeenfeitjeoverjezelfmoetenvertellenaanUlriekeenZoë. 


welatenn
 ietm
 eerd
 an1
 v
 aliest oe( zonders laapzak).A
 llesw
 atm
 eerisd
 an
dit,g
 evenw
 et erugm
 een
 aarh
 uis! 





Afspraken 

Zijn jullie klaar een voor een hopelijk snikheet en superleuk OJ zomerkamp?Omdatgoede
afsprakengoedevriendenmaken,hierondereenoverzicht: 

● iPod, iPad en andere dure pronkstukken: Niet nodig, je raaktzealleenmaarkwijtenje
gaatertochgeentijdvoorhebben. 

● Illegalemiddelenzijnenkelaanteradenvoormensenmetheimwee!Levertonmiddellijk
eenrechtstreeksritjenaarhuisop. 

● Beautycases, haardrogers, stijltangen en enorme hoeveelheden bagage zijn absoluut
nietnodig,wegaannietvoor3maandenweg!Pakkleinenfijn! 

● Dekampplaatswordtn
 ietverlatenzondertoelatingvandeleiding. 

● Jeg
 smmagjemeenemen,m
 aarwordenalleengebruiktnahetavondeten. 

● Blijfaantafeltotiedereenklaaris. 

● Na bedtijd is er volledige stilte tot ‘s morgensvroeg: laatookdietong-enmondspieren
eensuitrusten(enslapendoejeinjeeigenkamer).

● Alsjeproblemenhebt,komerdanmeenaardeleiding(ziekzijn,gepestworden,...). 

● Respecthebbenvoorelkaarenvoorelkaarsmateriaal. 

● Alcohol&verdovendemiddelenzijnniettoegelaten. 

● Rokenblijftverbodentijdensdeactiviteiten. 


Als leiding willen we iedereen graag blijven stimuleren om er een rookvrij kamp van te
maken, maar uit de praktijk ervaren we dat ditvooreenkleinaantalvandeoudsteleden
een héél moeilijke opgave is. Voor leden ouder dan 16, die uitdrukkelijke toestemming
krijgenvanhunoudersomteroken(ziemedischefiches),kaneenafgescheidenrookpauze
voorzienwordeninhetdagschema.Rokenzondertoestemmingvandeouders,onderde16
jaarenbuitendevoorzienetijdenzorgtervoordatjerechtstreeksnaarhuiswordtgestuurd! 
Wij zullen als leiding de beslissing van de ouders respecteren enhopendatditvooriedere
rokereenaanzetmagzijnnaareen“weekzondersigaretenhopelijkheelwatlanger…” 




Medischef iche 


Zomerkamp Open Jeugdwerk van 24 tot en met 31 juli
2021 
Gelieveintevullenenaftegevenop20julibijhetbinnenbrengenvandebagage. 



Persoonlijkeg
 egevensv
 anu
 wk
 ind 
Naam:



Adres:



Geboortedatum:



Vegetariër:

Ja/Nee(Erwordendanvegetarischemaaltijdenvoorzien) 

Kangoedzwemmen?

Ja/Nee 

Dieet:

Ja/Nee 

Zoja,geefbijzonderheden:




Verwittigening
 evalv
 ann
 ood 
Telefoonnr.:

+indiennietthuis:





Medischeg
 egevens 
Bloedgroep:



Naam+tel.vanhuisarts:





Ingeënttegentetanus(deklem)

Ja/Nee

Gebruikmedicijnen:

Ja/Nee 

IndienJa,inwelkjaar?



Zoja,1)welke 2)waarvoor 3)wanneerenhoetegebruiken? 


Mogenpijnstillerstoegediendworden?Ja/Nee
Bril/contactlenzen:
Zoja,Sterkte?



Ja/Nee 
Links:

Rechts:



Eventuelebijzonderheden,bijvoorbeeldziekten(astma,hartaandoeningen,…) 
ofallergieën: 







Gegevensv
 oord
 eb
 egeleiding 
Maguwzoon/dochterdeelnemenaannormalejeugdactiviteitenafgestemdop
zijn/haarleeftijd? 
Sport

Ja/Nee 

Trektocht

Ja/Nee 

Zwemmen

Ja/Nee 

ZwareFysiekeactiviteiten

Ja/Nee 

*Opkampgebeurenerooksomswatzwarefysiekeactiviteitenzoalsbv,hardlopen,zwaredingentillen,muurzitten,
… 


Metwelkeaandachtspuntendientdebegeleidingrekeningtehouden? 
Vlugmoe,slaapwandelen,bedwateren,ofandere? 

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






Roken 
Als leiding willen we graag iedereen blijven stimuleren er een rookvrij kampvante
maken,maaruitdepraktijkervarenwedatditvooreenkleinaantalvandeoudste
leden een héél moeilijke opgave is. Voor leden ouder dan 16, die uitdrukkelijke
toestemmingkrijgenvanhunoudersomteroken,kaneenafgescheidenrookpauze
voorzien worden in hetdagschema.Rokenbuitendevoorzienetijden,onderde16
ofzondertoestemmingvandeouderszaleenrechtstreekseritnaarhuisopleveren! 
Mijn zoon/dochter is ouder dan 16 en krijgt mijn toestemming te roken tijdens de
pauzes:

Ja/Nee 

Wij zullen als leidingdebeslissingvandeoudersrespecterenenhopendatditvoor
iedere eventuele roker toch een aanzetkanzijnnaareen“weekzondersigareten
hopelijkheelwatlanger…”.Erzalnacontrolevandezefichescontactopgenomen
wordenmetdeoudersdie“Ja”antwoorddenommisbruikenuittesluiten. 
Indien u over uw kind bepaalde gegevens liever mondeling toevertrouwt, kunt u
steedscontactopnemenmetRudy(0487/27.04.73)ofLaura:(0474/63.54.03) 

Ikverklaarallebovenstaandevragentehebbengelezenengeefhierbijmijn
zoon/dochterdetoestemmingomdeeltenemenaanhetOJZomerkamp,van24
totenmet31juli2021. 

Handtekening:




Naam: 

Privacy





Tijdensonskampproberenwezoveelmogelijkefoto’stenemen.Zohebbende
ledeneenleukaandenkenvanhunfantastischekamp.Dezefoto’szullenoponze
siteenonzesocialemediakomen(FacebookenInstagram). 

Metdenieuweprivacywetzijnweverplichtschriftelijktoestemmingtevragen/krijgen
voorhetgebruikvandezefoto’s.Dezetoestemminggeldtenkelvoordefoto’svan
24/7tot31/72021. 

Ookzijnweverplichttemeldendatdemedischegegeven(medischefiche)alleen
doordemedischeverantwoordelijke(RubenDhaenens,LauraBeeckman)zullen
behandeldworden.Ditbetekentdatalleenzijdezebijhoudenenzullenlezen.Alleen
inmedischenoodgevallenzullendezegegevensgedeeldwordenmetartsenen
verpleegkundigen. 

Ik,…………………………………………….Oudervan…………………………………………... 
geefhierbijtoestemmingaanVZWOpenJeugdwerkomdemedischegegevensbij
tehoudentot31/72021entegebruikeninmedischenoodgevallen. 
Hierbij(m
 ogener/mogenergeen)*f oto’svanmijn(z oon/dochter)*opdesiteen
socialemediavanVZWOpenjeugdwerkgeplaatstworden. 
*Schrapwatnietpast 


Gelieveintevullenenaftegevenop20julibijhetbinnenbrengenvandebagage. 

Handtekening: 




