PAASKAMP 2018:
6 TOT 10 APRIL
De paasvakantie komt er opnieuw aan, en
dat wil maar 1 ding zeggen: paaskamp!
In deze brochure geven we meer uitleg
omtrent de organisatie en het verloop van
het kamp. We blijven koppig trouw aan onze
traditie om met de ganse eenheid op kamp
te gaan, uniek voor zo een grote groep!

DE SPREEDONKEN
Met veel plezier trekken we voor een laatste
keer naar ons trouwe kamphuis "De
Spreedonken"! Dit terrein biedt ons
uitgebreide mogelijkheden voor een grote
groep. Wij gaan namelijk met ongeveer 130
man en vrouw op kamp, dus we hebben een
locatie nodig met voldoende slaapplaatsen
en speelterrein.
Wij zoeken ook steeds naar een locatie waar
veel groen, en bij voorkeur bos is.
In geval van regenweer moeten de kinderen
binnen kunnen spelen. Wij wensen dus ook
een overdekte speelplaats.
Het adres is:

“De Spreedonken”
Gestelseweg 12,
2491 Balen/Olmen
We staan altijd open voor suggesties indien
iemand een andere geschikte locatie vindt of
kent voor onze kleine kampen, u mag ons
daar gerust voor contacteren!

INSCHRIJVEN

VERTREK EN AANKOMST

Inschrijven kan iedere zaterdag bij Fret of Beo
tot uiterlijk 30 maart.
Je bent uiteindelijk pas ingeschreven als het
correcte bedrag betaald is.

Wij vertrekken steeds op kamp vanaf de
parking van het kerkhof naast ons terrein in
Wondelgem. We beschikken daar immers
over voldoende parkeerplaatsen om alle
auto’s en beide bussen veilig te plaatsen.

o
Neem zeker je eID/kids-ID/ISI+ mee in
een enveloppe met daarop je naam.
In de enveloppe steek je ook je nieuwe
medische fiche. Je kan een blanco
exemplaar op onze site downloaden.

Wij verzamelen voor vertrek op zaterdag 6
april om 8u30. Zo geven we de leiding nog
een half uur tijd om de valiezen in te laden
en de laatste administratie af te ronden. De
bussen vertrekken stipt om 9u!

o
Indien je medicijnen moet innemen
gedurende het kamp, steek deze dan in een
zakje en geef deze af aan je takleider. Extra
informatie over medicijnen op kamp is
terug te vinden op onze website

Wij zullen woensdag 10 april terug in
Wondelgem zijn rond 16u00.

o
GSM’s, MP3-spelers en ander
elektronische
apparaten
zijn
niet
toegelaten op kamp. Neem ze dus niet
mee, want je kan ze alleen maar verliezen.

Je kan voor of na een vergadering bij Fret of
Beo langsgaan om bij hen te betalen. Als jullie
cash betalen, zullen jullie een ontvangstbewijs
krijgen hiervoor. Je bent dan ingeschreven
voor het kamp.
Bij voorkeur kan er ook overgeschreven
worden op ons rekeningnummer. Het volstaat
dan om het juiste bedrag over te schrijven,
met de juiste vermelding erbij. Vermeld
steeds om welke activiteit het gaat en geef
ook de naam of namen van de kinderen op.

o
Voor de kleinsten onder ons is het
interessant om enkele broeken en
onderbroeken extra mee te nemen voor
het geval er zich een ongelukje voordoet.

DE PRIJS

o
Vergeet niet om voor het eerste
middagmaal een lunchpakket mee te
nemen. Nadien zal de stam voor ons
heerlijk koken.

We behouden dezelfde prijzen voor het
kamp, namelijk:

€80,-ingeschreven vóór 23 maart
€90,- na 23 maart
Let er op dat het lidgeld moet betaald zijn!
Ons rekeningnummer:

BE40 0014 9451 4463
120e FOS De Zwaluw
Viaductstraat 14
9032 Wondelgem

ENKELE BELANGRIJKE ZAKEN

Viaductstraat 14
9032 Wondelgem

EXTRA INFORMATIE NODIG?

HOE ZIET ZO’N DOORSNEE KAMPDAG ER NU UIT

DE EENHEIDSLEIDER of
HOOFDVERANTWOORDELIJKE is:
Sam Bastiaens (Fret)
Prinsenhof 46
9000 Gent
0484/03.09.64
fret@dezwaluw.org

8.00h
8.15h
8.30h
9.00h
10.00h

Zijn ADJUNCTEN zijn:
10.15h
Jakobe Haeck (Beo)
Heilig-hartstraat 46
9040 Sint-Amandsberg
0499/13.56.73
beo@dezwaluw.org

12.00h
13.00h
13.45h
14.00h

Rozan Michiels (Cavia)
Phoenixstraat 72
9000 Gent
0472/68.22.95
cavia@dezwaluw.org

16.00h
16.30h

Cato Dambre (Fitis)
Ooievaarstraat 31
9000 Gent
0478/93.37.42
fitis@dezwaluw.org

20.00h
21.00h

Aaron Dierickx (Vos)
Begijnhoflaan 79
9000 Gent
0484/18.31.44
vos@dezwaluw.org

Alle info is na te lezen op:
www.dezwaluw.org

18.00h
18.45h

22.00h
22.30h
22.45h

De kindjes worden zachtjes
gewekt door de leiding
Een lichte turnles om de spieren
los te maken
Ontbijt, reeds klaargemaakt
door de Stam
Voorbereiding inspectie en
wassen
Inspectie (slaapzak,
valiezen, ondergoed, kamers)
Technieken, sportproeven,
kleine spelen, knutselen, …
Lekker warm middageten
Siësta! (de leiding bereidt
het middagspel voor)
Uitleg middagspel
Start middagspel met de ganse
tak
Vieruurtje
Aanvang tweede deel
middagspel of kleine spelen
Avondeten
Zang en animatie met de ganse
eenheid
Aanvang avondspel
Einde avondspel en dododoen
voor de teerpootjes
Einde avondspel andere takken
en avondlied
Taptoe
Leidersraad met besprekingen
en voorbereidingen voor de
volgende dag

AANSTIPLIJST VALIES
 Uniform met lange broek om te























vertrekken
Warme slaapzak + deken
Onderlaken + kussen
Pyjama
Pantoffels
3 lange broeken, waarvan zeker 1
donkere
3 dikke truien
5 T-shirts
5 paar kousen
5 onderbroekjes
Ondergoed per dag in een plastiek
zakje voor de kleintjes.
Ruim toiletzakje (zeep in doosje,
borstel of kam, tandpasta, beker,
tandenborstel, rekkertje voor meisjes
met lang haar)
2 handdoeken + washandje
1 warme regenjas
Stevige, waterdichte schoenen
Sportschoenen
2 pakjes papieren zakdoekjes
Speeldas
Vuillinnenzak (liefst in stof)
Voor de JVG’s en VG’s:
kaartleesmateriaal
Voor de VG’s: gamellen en bestek
Handbagage met lunchpakket en een
boekje voor tijdens de busrit

Let erop speelkledij mee te geven, dus geen
rokjes of dure merken.
Gelieve alle kledij en wasgerief te voorzien
van naam of initialen, aangezien er wel
altijd iets verloren raakt.

