
HIPPIEKAMP 
Joepie! We vertrekken weer op kamp! Alle
info vind je in dit boekje. Heb jij er ook al

zo'n zin in? 



Dag lieve leden en ouders,
Zoals jullie wel weten gaan wij terug op kamp deze zomer! We verwachten jullie op
donderdag 4 juli om 9u45 in het station van Lokeren. Vanaf daar vertrekken we met
heel onze hippiegroep richting Beverlo! Het zou super zijn als we met z'n allen
verkleed zijn in hippie-thema, dus haal je mooiste flower-power outfit maar boven!
Vergeet ook jouw KLJ-sjaaltje niet om je outfit helemaal af te maken.
Nog belangrijk: neem een lunchpakket en voldoende drinken mee om de voormiddag
mee door te komen, want onze reis richting het hippie-kamp gaat even duren.
Woensdag 10 juli zit het kamp erop, maar geen getreur: we voorzien een super
afsluitmoment op de kampplaats zelf. Alle ouders zijn welkom vanaf 18u op onze
kampplaats voor een leuke verrassingsact van onze leden en een lekkere
kampmaaltijd. Gelieve voor 1 juli door te geven aan Eline (eline.dieleman@outlook.com
of 04 70 05 80 71) met hoeveel jullie zouden komen zodat wij voldoende eten
kunnen voorzien. Lukt het niet om hier aanwezig te zijn? Probeer dan via andere
ouders om te carpoolen zodat je kind veilig thuis geraakt. Niemand gevonden die een
persoon extra kan meenemen richting Moerbeke? Aarzel dan niet om de leiding te
contacteren zodat wij mee kunnen helpen zoeken naar een oplossing.
 
De bagage mag gedropt worden op woensdagavond 3 juli aan het lokaal tussen 18u
en 19u. Lukt dit niet? Contacteer dan Matthias (04 72 37 23 50) om een ander moment
te zoeken om de bagage langs te brengen. De kampprijs bedraagt €100, gelieve dit te
betalen bij de inschrijving of via overschrijving voor 3 juli, op volgend
rekeningnummer: BE91 7374 2005 2176.
 
Wij kijken alvast heel hard uit naar ons super Hippie-kamp!

Maren, Iene, Aurélie, Laure-Anne, Sam, Joachim, Femke, Fien, Matthias, Robin, Tim,

Catharina, Sarah, Lucas, Seppe en Eline



Wat mag ik zeker niet vergeten?
Om samen op een zorgeloos kamp te kunnen vertrekken willen we jullie vragen om jullie
zoon/dochter voor vertrek te controleren op luizen.
Neem je identiteitskaart en Mobib-kaart mee (als je dat hebt).
Adressen van de personen naar wie je een brief wilt sturen.
Een klein beetje zakgeld voor onder andere postzegels,...
Zorg dat alles genaamtekend is, zeker bij KLJ-trui, uniform en handdoeken.

Wat zit er in mijn bagage?

2 paar (sport) schoenen
1 paar goeie stapschoenen
Bedovertrek, slaapzak en kussen
Slaapmatje (enkel voor +13)
Stevige rugzak
Je knuffelbeer
Pyjama
Zaklamp
Toiletgerief
Tandenborstel en tandpasta
Shampoo en zeep
Handdoeken en washandjes (naamtekenen!)
Voldoende ondergoed (extra voor
ongelukjes, vuile spelen,...)

Speelkledij
Voldoende kousen
T-shirts
Korte en lange broeken
Warme truien
KLJ trui en sjaaltje (naamtekenen!)
Regenjas
Zonnecrème en aftersun
PETJE en zonnebril
Muggenmelk
Zwemgerief
Een outfit die zééééééér vuil mag worden
Bord, bestek, beker en keukenhanddoek
Boterhamdoos en drinkbus

Wij willen vragen om compact te reizen zodat de camion niet overbeladen is. Probeer dus
per persoon één valies mee te nemen. Een bijkomende zak met matje en/of slaapzak is
wel toegelaten. 

Wat laat ik thuis?
GSM mag, maar dit is op jouw eigen verantwoordelijkheid. Hij mag enkel gebruikt worden
tijdens de afgesproken momenten.
iPod’s, computers, nintendo’s, playstations,...
Snoep.
Geen dure dingen die je gemakkelijk verliest.



TOT OP KAMP! 

Telefoonnummers leiding:
Jong-KLJ

Maren: 04 74 32 75 09
Aurélie: 04 70 36 04 64

Laure-Anne: 04 76 77 55 24
Joachim: 04 74 13 02 61
Sam: 04 74 10 39 81

Tugro

Femke: 04 79 59 50 59
Matthias: 04 72 37 23 50

Fien: 04 95 68 76 22
Tim: 04 76 05 46 71

Robin: 04 98 35 68 17

+13
Seppe: 04 91 23 54 26
Lucas: 04 71 44 98 85

Catharina: 04 74 97 22 87
Sarah: 04 93 53 13 39
Eline: 04 70 05 80 71

Adres kampplaats
Het Mezennestje

KLJ Moerbeke t.a.v. Naam KLJ'er
Kroonstraat 51
3581 Beverlo


