KAMPBOEKJE
2022

Ahoi, maatjes!
Haal die zeebenen maar uit de kast en maak jullie klaar voor het avontuur van jullie
leven! Wij, de piraten van de Zittajo, trekken er een ganse week op uit en jullie
mogen mee. De haven waar ons schip is aangemeerd, kunnen jullie vinden op
onderstaand adres:
Chiro Samowe
Lille Dorp 35A
3910 Pelt (Sint-Huibrechts-Lille)
Tot dan! Argggh!
Mussen worden op 13 juli op de kampplaats verwacht om 12u.
Kevers en kadullen verzamelen op 13 juli om 10u00 aan 't Sanderke met de fiets.
Bagage kan op zondag 10 juli afgeleverd worden aan 't Sanderke tussen 11u00 en
15u00. Na het kamp (21 juli) kan de bagage terug opgehaald worden aan 't
Sanderke tussen 15u00 en 16u30.
Kramikken arriveren tijdens de bezoekdag.
Onze bezoekdag zal doorgaan op 15 juli. Om
16u00 verwelkomen we alle familie & vrienden in
onze piratenhaven. De koks van onze Scheve
Schuit zullen een lekkere piratenhap voorzien,
dus kom die lekkernijen zeker proeven.
Omstreeks 20u00 zullen we afscheid nemen van
onze bezoekers. Kom zeker een kijkje nemen,
misschien kan je onze piratenschat vinden.
Na een weekje op zee en ontelbare avonturen
mogen de Mussen en kramikken op 20 juli op de
kampplaats opgehaald worden tussen 17u30 en
18u30. De Kevers en Kadullen zullen omstreeks 17u30 met de fiets in Zittaart
arriveren.
Schrijf je snel in!!!!
Groetjes,
De Leiding

Inschrijving Kamp 2022
Een weekje ravotten kost 110 EUR voor mussen, kevers en kadullen. Voor onze kramikken
85 EUR.
Ieder lid heeft de mogelijkheid om via de mutualiteit een deel van het kamp terug betaald te
krijgen. Vergeet daarom zeker niet dit formulier mee te brengen bij de inschrijving, dan vullen
wij dit voor u in. Ook dit jaar willen we u weer vragen de persoonlijke fiche voor iedere
kampeerder in te vullen en er een klever van de mutualiteit op te kleven.
Als je met ons mee wil voor een super tof kamp vol plezier en leuke spelletjes, breng dan
onderstaande inschrijvingsstrook en persoonlijke fiche voor 26 juni 2022 binnen bij:
-

Flore Ceunen: Jagersweg 169, 2450 Meerhout

Betaling kan cash of per overschrijving op rekeningnummer BE45 0689 3024 5989. Vergeet
zeker niet de naam van de kampeerder te vermelden.
De kramikkenleiding zal bij ingeschreven kramikjes, die dit graag willen, even langsgaan
voordat we op kamp vertrekken. Zo kunnen de ouders al hun vragen stellen en hun kinderen
met een gerust hart mee op kamp sturen. Wil je graag dat de kramikkenleiding langskomt bij
u thuis, dan kan u mailen naar zittajo.zittaart@gmail.com, het aanduiden op het
inschrijvingsformulier of ons aanspreken op facebook of via de website. Dan nemen wij
verder contact met u op.
Als u nog vragen heeft i.v.m. het kamp, neem dan gerust contact op met de hoofdleiding:
Flore Ceunen 0499/30 55 19 of contacteer ons via onze facebookpagina of onze website
www.zittajo.be.

Inschrijving KAMP 2022
ACHTERNAAM : ______________________________________________________________________
ADRES: ______________________________________________________________________________
Tel: _____/_______________
E-mail: _______________________________________________________________________________
VOORNAAM KIND

GEBOORTEDATUM

BEDRAG

______________________________________

_______/______/_______

_______ EUR

______________________________________

_______/______/_______

_______ EUR

______________________________________

_______/______/_______

_______ EUR

______________________________________

_______/______/_______

_______ EUR
Totaal:

_______ EUR

⬜ Ik geef toestemming dat er op kamp foto’s en/of video’s gemaakt worden van mijn kinderen en
dat deze op de sociale media van de Zittajo gepost mogen worden.
Handtekening:

Voor kramikken:
Ik wens dat de kramikkenleiding op bezoek komt om meer uitleg over het kamp te geven.

⬜

Voor kevers en kadullen:
Mijn bagage moet mee met de camion.

⬜

Individuele Fiche Kamp 2022
Beste ouders,
We zouden jullie willen vragen deze fiche zorgvuldig in te vullen. De begeleiding heeft de gegevens
nodig om het kamp optimaal te kunnen organiseren. Indien u over uw kind bepaalde gegevens
mondeling wil toevertrouwen, gelieve dan contact op te nemen met de leiding. Extra fiches kan je
downloaden op onze website: www.zittajo.be

Zittajokamp
Naam van het kind:___________________________________Voornaam:____________________
Geboortedatum:____/____/____
Adres: ___________________________________________________________________________
Telefoonnummer:____/_____________
Gelieve ook een persoon op te geven die we kunnen contacteren mocht u niet bereikbaar
zijn.
Naam:______________________________________________Telefoonnr: ___________________
Adres:___________________________________________________________________________
Naam & Telefoon van uw huisarts:___________________________________________________
Mag uw kind deelnemen aan de normale kampactiviteiten? ____________
Zo nee, welke niet? ________________________________________________________________
Zijn er punten waar de leiding dient rekening mee te houden? (Vlug moe, bedwateren,
slaapwandelen,
lactose
intolerantie
of
andere...)
__________________________________________________________________________________
Zijn er ziektes te melden? (Astma, diabetes, huidaandoeningen, epilepsie, hart
aandoeningen...)___________________________________________________________________
Moet uw kind op kamp geneesmiddelen innemen? (Welke, hoe vaak, wanneer, hoeveel?)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Is uw kind allergisch voor:
● Geneesmiddelen? Welke?
_________________________________________________________________________
● Bepaalde stoffen of levensmiddelen?
________________________________________________________________________
Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (Tetanus) Ja / Nee
Welk jaar?_______
Andere inlichtingen of opmerkingen: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ik die teken geef toelating dat mijn kind,___________________________________(naam) mee op
kamp mag naar Bevel van 13 t.e.m. 20 juli 2022, georganiseerd door Zittajo.
Datum: _____/_____/______

Handtekening:

NB: Kleef hier met een klein hoekje een kleefbriefje van uw ziekenfonds vast.

Wat mee te nemen
Slaapgerief
Pyjama, slaapzak, extra deken, veldbed, kussen + kussensloop
(Er geen zijn bedden aanwezig voor de Kramikken)
Toiletgerief
Zeep, kam, washandje, tandenborstel, tandpasta, bekertje, waskom, handdoeken,
zonnecrème, eventueel scheergerief, gezondheidsgerief, tekenzalf/muggenmelk
Eetgerei
Bord, soepkom, tas, bestek, keukenhanddoeken
Kledij
Shorten, lange broeken, truien, t-shirten, ondergoed, gemakkelijke schoenen, regenjas,
rubberlaarzen, kousen, zakdoeken, badpak, zonnehoed of pet
Wit t-shirt voor knutselactiviteit
De kinderen kunnen wel eens nat of vuil worden, zorg ervoor dat ze zich kunnen omkleden
Voor tochten
Brooddoos, drinkbus, rugzak (+ trekkingsrugzak en luchtmatrasje voor de Kadullen)
Allerlei
Zaklamp, paspoort, leesboeken
Voor wie een brief of kaartje wil versturen: briefpapier, enveloppe, postzegels
Optioneel
Verkleedkleren thema piraten

Wat mag je zeker NIET meenemen op kamp:
Snoep, fototoestel, radio, horloges, GSM*, ipod of andere dure spullen!
Geef geen nieuwe spullen mee, we gaan op kamp om te ravotten!
Ieder jaar hebben we weer een massa verloren voorwerpen, merk daarom zeker al het
materiaal van uw kinderen! Verloren voorwerpen kunnen worden afgehaald op 21 juli tussen
15.00u en 16.30u aan 't Sanderke.
Bagage van kevers en kadullen die mee moet met de camion kan op 10 juli ingeleverd
worden aan ’t Sanderke tussen 11.00u en 15.00u.
Deze kan na het kamp weer worden opgehaald aan ’t Sanderke tussen 15.00u en 17.00u.
*Kadullen en kevers mogen op eigen risico hun gsm meenemen op kamp. Deze
kunnen ze enkel op afgesproken momenten gebruiken en wordt de rest van de tijd
bewaard door de leiding.
OPGELET! DE RUIMTE IN DE TENT IS BEPERKT EN DEZE DELEN JULLIE MET JE
VRIENDJES, ZORG ERVOOR DAT JE KOFFER ONDER JE BED KAN ZODAT IEDEREEN
IN DE TENT PAST!

BESTELLING ZITTAJO T-SHIRT/TRUI
Naam : …………………………………………….

T-shirt:………… maat

5/6

T-shirt:………… maat 7/8
T-shirt:………… maat 9/11
T-shirt:………… maat 12/14
T-shirt:………… maat S
T-shirt:………… maat M
T-shirt:………… maat L
T-shirt:………… maat XL
T-shirt:………… maat XXL
..………… x €10 = €.…………
Totaal €………………………………………

Trui:………… maat

5/6

Trui:………… maat 7/8
Trui:………… maat 9/11
Trui:………… maat 12/14
Trui:………… maat S
Trui:………… maat M
Trui:………… maat L
Trui:………… maat XL
Trui:………… maat XXL
.………… x €23 = €.…………

