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Woordje vooraf 

 
 

Kokosnoten, palmbomen, een verlaten strand, overal 

verfrissend water, een warm zonnetje… Het klinkt bijna 

als een paradijs! En toch… Zo’n onbewoond eiland is 

helaas niet altijd rozengeur en maneschijn: een 

onverwachts gevaar ligt altijd op de loer!  

Kom jij kijken wat ons wonderbaarlijke eiland zoal te 

bieden heeft? Ben jij ook benieuwd naar de geheimen die 

er verborgen liggen? Waar wacht je dan nog op? Neem 

snel je valies en dan… ALLEN DAARHEEN! 
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Concrete info 

Waar? 

Het Dorpshuis 

Moenaardestraat 95 

8972 Haringe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wanneer? 

van maandag 5 juli 2021 om 11u  

tot zaterdag 10 juli 2021 om 11u  
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Vervoer? 

Op het inschrijvingsformulier werd gevraagd of u zelf voor 

vervoer van en naar het kamphuis kon zorgen. Zo niet 

proberen wij d.m.v. carpoolen een oplossing te voorzien. 

 

Brieven schrijven? 
Willen je vriendjes, vriendinnetjes of familieleden graag 

een briefje sturen naar ons eiland om te laten weten hoe 

hard ze je wel missen? Dat kan! Brieven mogen verstuurd 

worden naar volgend adres:  
 

JA ORANJE BRUGGE T.A.V. VOORNAAM + FAMILIENAAM 

MOENAARDESTRAAT 95 

8972 HARINGE 

 

Nog vragen over praktische info? 

Aarzel niet om ons te contacteren!  

 

• Kampverantwoordelijken 

o Lisa Cardoen (0497/57.89.13)  

o Emille Maet (0486/58.96.86) 

 

• Hoofdleiding 

o Jersey Vogelaere (0474/36.81.23)   

o Kaat Verschave (0479/82.34.87)  

o Eline Duron (0492/85.66.77)  
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Coronavrij 

 

Hoera hoera, de nieuwe coronamaatregelen laten ons 

toe om samen één grote kampbubbel te vormen! 

Uiteraard is Covid 19 nog niet verdwenen, dus we blijven 

ook dit kamp heel voorzichtig. Dit betekent dat er nog 

steeds regelmatig ontsmet zal worden en dat we streng 

moeten toezien op de algemene hygiëne.  

Alle JA’ers die ouder zijn dan 12 jaar moeten zeker een 

voorraadje mondmaskers meenemen op kamp. Ook aan 

de kinderen die jonger zijn dan 12 jaar wordt dit 

aangeraden. Gelieve als ouder of begeleider ook steeds 

een mondmasker te dragen bij aankomst of vertrek aan 

de kampplaats!  

Heb je ziektesymptomen voor we op kamp vertrekken? 

Contacteer dan zekere onze kampverantwoordelijken of 

hoofdleiding! 



 
 

7 
 

Luizenoproep 

 

Beste ouders, opvoeders en jeugdateliergangers! 

 

Binnen een paar maanden gaan we weer samen 

op zomerkamp! We kijken alvast uit naar de aankomst 

van jullie pagadders, maar elk jaar hebben we ook 

enkele ongewenste gasten. Luizen zorgen soms voor 

heel wat kopzorgen. 

 

Zoals elk jaar zorgen wij voor een luizenkam en 

een goede verdelger. We zouden jullie willen vragen om 

al onze jeugdateliervrienden eens goed te controleren 

voor ze op kamp vertrekken. Indien we op kamp moeten 

helpen met krabben, zullen we onze onkosten 

doorrekenen. 

 

We hopen op jullie medewerking. 
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Wat breng je mee? 

Op een onbewoond eiland heb je natuurlijk ook heel wat 

materiaal nodig. Hieronder volgen enkele belangrijke 

zaken die je niet mag vergeten! 

(Neem niet je mooiste, dure dingen mee! Op kamp kan er 

altijd een vlek op komen, zou het kunnen dat je iets verliest…) 

Toiletgerief 
o tandpasta 

o douchegel 

o shampoo 

o kam 

o tandenborstel 

o scheergerief 

o badhanddoeken en washandjes 

o voldoende pampers / maandverband indien 

nodig 

Slapen 
o hoeslaken (bij voorkeur 2x)  

o kussen 

o kussensloop 

o slaapzak / donsdeken 

o pyjama  

o knuffelbeer 
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Kledij 
o ondergoed 

o sokken 

o broeken / rokken 

o T-shirts 

o pulls 

o topjes 

o schoenen 

o speelkledij 

o zak voor vuile kleren 

o regenjas 

Varia 
o 5 mondmaskers (zeker Tyfoons & Tingels 12+)  

o zwemgerief 

o 2 keukenhanddoeken 

o petje / hoedje 

o zonnebril 

o zonnecrème  

o eventueel CD’s, verkleedkledij, spelletjes… 

o medicatie indien nodig  

o drinkfles  
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Valiesfiche 

Hierna volgt een valiesfiche. Gelieve deze ingevuld met 

uw kind mee te geven, zodat de leiding zich hierop kan 

baseren om de valiezen op het einde van het kamp zo 

volledig mogelijk terug in te pakken. Probeer ook zoveel 

mogelijk te naamtekenen, zodat eventuele verloren 

voorwerpen uiteindelijk toch weer in de juiste handen 

terecht komen. 
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NAAM ARTIKEL BESCHRIJVING 

TOILETGERIEF 

 ............................................................ 

 ............................................................ 

 ............................................................ 

 ............................................................ 

HANDDOEKEN EN 
WASHANDJES 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

BEDDENGOED 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

SOKKEN 
 ..............................................................  

 ..............................................................  
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ONDERGOED 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

BROEKEN / 
ROKKEN 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

SCHOENEN 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

T-SHIRTS, TOPJES 
BLOESJES 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  
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PULLS 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  

JASSEN 
 ..............................................................  

 ..............................................................  

VARIA 

 ..............................................................  

 ..............................................................  

 ..............................................................  
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Contactfiche 

Geef ook deze contactfiche ingevuld mee op 

kamp. Op die manier kunnen we steeds iemand 

bereiken in geval van nood. 

 

Naam kind:  .......................................................  

 

Contactpersoon 1:  ............................................  

Telefoonnummer:  ............................................  

 

Contactpersoon 2:  ............................................  

Telefoonnummer:  ............................................  

 

Opmerkingen:  ..................................................  

 ..........................................................................  

 ..........................................................................  
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Belangrijk! 

Beste ouders en opvoeders, 

Als vrijwilligers van het Jeugdatelier zijn wij niet bevoegd 
uw kind andere medicatie te geven dan deze die door u 
werd meegegeven en ook werd vermeld in de medische 
fiche. Dit is een richtlijn die zeer streng moet worden 
nageleefd. Als u ons toch de bevoegdheid wilt geven om 
uw kind indien nodig bijkomende medicatie te geven (bv. 
Dafalgan tegen de hoofdpijn, ontsmettingsmiddel op een 
wonde, Flamazine bij een brandwonde…), dan hebben wij 
daarvoor uw nadrukkelijke toestemming nodig. 
 
Via mail kreeg u de vernieuwde medische fiches. Daarin is 
er ruimte voorzien waar u kunt aanduiden of u ons al dan 
niet deze toestemming geeft. Verder vragen wij ook nog 
enkele andere toelatingen, bijvoorbeeld in verband met 
de foto’s die gedurende het kamp genomen worden. Dit 
betreft enerzijds het delen van de foto’s op onze site, 
anderzijds het gebruik van het beeldmateriaal voor 
reclamepublicaties. Het is dus van groot belang dat wij in 
het bezit zijn van deze INGEVULDE en HANDGETEKENDE 
medische fiches. Wij vragen dan ook met aandrang om 
deze fiches zeker mee te nemen naar het kamp of via 
mail naar ons door te sturen.  
 

Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. 
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www… wij gaan 

op kamp! 

Tijdens het kamp proberen we jullie op de hoogte te 

houden van onze superspannende 

avonturen via onze site. Neem daarom af en toe 

eens een kijkje op  

https://jeugdatelierbrugge.be/  

alsook op de Facebookpagina 

www.facebook.com/jeugdatelier.oranjebrugge  

en op ons Instagramaccount  

www.instagram.com/jeugdatelier_oranje_brugge 

om als eerste de gekste foto’s te zien te krijgen en 

meteen mee te zijn met de nieuwste roddels, verhalen 

en nieuwtjes!  

https://jeugdatelierbrugge.be/
http://www.facebook.com/jeugdatelier.oranjebrugge
http://www.instagram.com/jeugdatelier_oranje_brugge
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Nog … nachtjes 

slapen 

Kijken jullie er ook al zo naar uit om samen op 

kamp te vertrekken? Wij ook! Om samen te 

kunnen aftellen hebben wij voor jullie een 

leuke aftelkalender gemaakt. Vergeet zeker 

niet om elke dag een blaadje af te 

scheuren!  

 
 

 
 
 

 
 


