Buitenlands kamp Hongarije
“In de Gym”

Chiro meisjes Vlierbeek
Van 3 juli tot 14 juli 2017

Praktische informatie
Vertrek:
Maandag 3 juli worden jullie om 20u30 verwacht aan de Westerpoort.
Tip: trek comfortabele kleren aan want we zitten lang op de bus, aankomst
wordt geschat rond 17u aan de Donaubocht. Tip: neem een dubbel lunch
pakket mee.
Terug:
13 juli vertrekken we ten laatste rond 17u terug naar België. Aankomst zal
vrijdag 14 juli in de namiddag zijn aan de Westerpoort. (JEKA gaf geen vast uur)
Kampadres:
Sebestyén (Naam van het huisje)
Kossuth Lajos út 4
H-2023 Dunabogdány
Hungary
Bagage:
Iedereen heeft 1 koffer van maximum 20 kg + 1 stuk handbagage. Slaapzak mag
apart indien dit compact verpakt is (in hoes).
JEKA:
Wij reizen met de organisatie JEKA die vakanties in het buitenland organiseert
voor groepen jongeren. Zij zijn ter plaatse en regelen onze activiteiten.
Wie wil kan al eens een kijkje nemen op hun website: http://www.jeka.be/nl/

Adres en contact JEKA in Brussel

Adres en contact JEKA in Viségrad
(Hongarije)

JEKA vzw - Lic. A1205
Ambiorixsquare 32 bus 28
1000 Brussel
België

Fö u. 30
H-2025 VISEGRÁD
Hungary

Tel.: +32 (0)2 230 84 55

0036.26.397.252 (vaste tel.)
0036.30.964.77.22 (GSM)
!!! Indien je kind en er niemand van
de leidsters bereikbaar is.
jeka.visegrad@gmail.com

info@jeka.be

Belangrijke informatie
Belangrijke documenten:
- Identiteitskaart. Neem zeker ook een kopie van je identiteitskaart mee
en stop deze op een andere plaats dan in je portefeuille.
- Reistoelating door ouders voor minderjarigen.
- Europese ziekteverzekeringkaart. Die kun je gaan halen bij je ziekenkas.
Het is een bewijs dat je in orde bent met je verzekering zodat ze de
kosten terug betalen.
- Studentenkaart
Waardevol materiaal:
Gsm’s, Ipod’s, boxen,… mogen mee. Wij gaan ervan uit dat de leden volwassen
genoeg zijn om in te schatten wanneer ze gebruikt kunnen worden. Je bent wel
zelf verantwoordelijk voor je eigen materiaal.
Geld:
Als je zelf souvenirs, versnaperingen,… wil kopen kan je best wat geld mee
nemen. Niet alle extra’s kunnen van de kas betaald worden. Zorg er wel voor
dat je niet te veel geld mee neemt. Tip: neem een beetje cash geld mee voor
onderweg.
Medicijnen:
Wij zorgen voor een basis aan EHBO materiaal, dit dient voor kleine
ongevalletjes. Zelf mogen we geen medicatie voorzien. Neem dit dus zelf mee
+ persoonlijke medicatie indien nodig.
Teken:
Inentingen zijn zeker niet nodig. Met een goede spray komen we al ver volgens
JEKA. Wat ook nuttig kan zijn is een pet of hoedje en een lange broek dragen
wanneer we het bos of hoog gras in gaan. Controleer elkaar ook na deze
activiteiten op teken.

Bagage
Ik ga op reis en ik neem mee in mijn koffer van maximum 20kg…
-

Belangrijke documenten van hierboven
Portefueille
Persoonlijke medicatie
Zonnecrème en aftersun!
Hoofddeksel en zonnebril
Hoeslaken, kussensloop en laken
Toiletzak: shampoo, zeep, tandenborstel, tandpasta,…
Handdoeken en washandjes
Pyjama
Onderbroeken en bh’s
Sokken
Zwemkledij (Vergeet zeker geen echt badpak)
Uniform
T-shirts
Korte broeken
Lange broek
Dikke pull
Regenjas
Kleren die vuil mogen worden
Stapschoenen of stevige sportschoenen
Waterschoenen
Extra schoenen
Een handige rugzak
Drinkbus
Kamp attribuut
Slaapzak (mag apart, hoeft niet in je koffer te zitten)
Keukenhandoeken (x3)
Aardappelmesje
Dubbele lunch voor tijdens de busrit
…

Kampindeling
3 juli: De aerobic beginners, gevorderden en experts vertrekken met de bus
richting de Donaubocht in Hongarijë.
4 juli: Na de busrit verkennen ze de verblijfplaats.
5 juli: Het aerobic team is een dagje op stap om de omgeving te verkennen.
6 juli: Het team gaat een avontuurlijke dag tegemoet.
7 juli: Ook vandaag trekken ze erop uit. Ze reizen een beetje en genieten van
de omgeving. Alweer gaan ze geen uitdaging uit de weg.
8 juli: Het team zoekt naar verfrissing in het warme en zonnige land.
9 juli: Het team vliegt er meteen in. Hun tocht is uitdagend en avontuurlijk. Ze
beleven de tijd van hun leven in de mooie natuur.
10 juli: Het team houdt het vandaag rustig. Ook zij hebben af en toe een pauze
nodig.
11 juli: Het team bereikt het hoogtepunt van het verblijf.
12 juli: Ook vandaag staat er weer een heleboel op de planning. Geen tijd te
verliezen dus!
13 juli: Het team geniet van de laatste ochtend, in de middag vertrekken ze
met de bus richting huis.
14 juli: Na een lange busrit komt iedereen in de namiddag terug aan.

Contact gegevens

Tiptiens
Nanou Catry:
Margaux Nerinckx:

0488/310365
0470/621393

Aspi’s
Joba Pauwels (Kampleidster): 0495/922964
Trix Wynants:
0472/634438

Kamp attribuut
Ook op buitenlands kamp is het de bedoeling om allemaal verkleed te zijn bij
de opening. Hiervoor mag geknutseld en creatief gewezen worden. Elke groep
maakt sport/zweetbandjes en/of been warmers in zijn groepskleur.
Voor zij die het nog altijd niet weten…
Tiptiens: Blauw
Aspi’s: Oranje

