
 

 

INFOBUNDEL 

ZOMERKAMP KFC MEISE 

01/08 – 05/08 
Beste ouders, 

Voor het 9e jaar op rij organiseert KFC Meise haar Zomerkamp. 

Net als elk jaar brengen we onze nachten door in grote slaaptenten. 

Dagelijks posten we op onze blog een leuk verslag en toffe foto’s. 

De link hiervoor zal je van ons nog krijgen. 

In deze infobundel vind je meer info over het wat, waar en wanneer. 

Heb je nog vragen, aarzel dan zeker niet ons te contacteren. 

Het Zomerkampteam 

 

  



 

 

Start en einde 

Op maandag 01 augustus 2022 verwachten we alle deelnemers tussen 8u en 9u op de club. 

Vergeet ook zeker de (Kids-)ID niet. 

Kan je niet op tijd zijn? Neem dan contact op met Sonja (0472/72.23.08) of Thomas (0494/98.86.18). 

• De begeleiders van het Zomerkamp ontvangen de deelnemers op het kampterrein en helpen de 

bagage op de juiste plek te krijgen. 

• De identiteitskaart, medische fiche en eventuele medicatie kan je bij aanmelding afgeven aan 

Sonja. Ook aanvraag tot terugbetaling van de mutualiteit mag je aan Sonja geven. 

• De begeleiders helpen bij het opzetten van de bedjes of opblaasmatrassen. 

 

Het einde van het zomerkamp is voorzien op vrijdag 5 augustus 2022 om 17u. 

We organiseren een afsluitmoment met een muzikaal optreden. 

Zet dit alvast in je agenda! Meer info volgt in de loop van de kampweek. 

Medische fiche 

Gelieve de medische fiche in bijlage in te vullen en ons te bezorgen, bij voorkeur digitaal, voor 

aanvang van het kamp. 

Geneesmiddelen 

Geneesmiddelen (met vermelding van naam en dosering op de verpakking) geef je in het begin van 

het kamp aan Sonja. 

Gelieve alle nuttige medische informatie bij aanvang van het zomerkamp met de begeleiders te 

bespreken. Dit kan eventueel ook op voorhand. 

Terugbetaling onkosten 

Via je werk of mutualiteit kan je een deel van de onkosten terugbetaald krijgen. Deze formulieren 

mag je ons bij de start van het kamp meegeven. Op de laatste dag van het zomerkamp krijg je het 

formulier ingevuld terug, samen met een fiscaal attest (enkel voor kinderen jonger dan 14 jaar). 

Verzekering 

Alle deelnemers die zijn aangesloten bij KFC Meise zijn verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid 

en Lichamelijke Ongevallen. 

Deelnemers die niet zijn aangesloten, vallen terug op de eigen verzekering Lichamelijke Ongevallen. 

Als iemand die niet heeft, kan KFC Meise alsnog een verzekering afsluiten. Wie in dit geval verkeert, 

gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen. 

  



 

 

Communicatie 

• Wil je zelf een briefje sturen? Doe dat dan best voor het vertrek. Je kan het briefje ook 

ergens tussen de bagage verstoppen ☺ Opgelet: de brievenbus op de parking van KFC Meise 

wordt niet gebruikt. 

KFC Meise 

De Nekker 

Sint-Annastraat 29 

1860 Meise 

• Via onze blog (https://zomerkamp2022.wordpress.com/) kan je elke dag een verslag en 

foto's van onze capriolen bekijken. 

• Iets dringend? Bel dan naar Sonja (0472/722.308) of Thomas (0494/988.618). 

Begeleiders 

We werken met enkele vaste begeleiders en met een aantal losse medewerkers. 

Sonja, Thomas, Han, Katrien, Tine, David, Fien en Julien zijn de vaste begeleiders. 

Sonja: 0472/722.308 

Thomas: 0494/988.618 

Bagage 

Weet je niet goed wat je allemaal moet meegeven? Onderstaand lijstje helpt je! Beperk zoveel 

mogelijk het gewicht en de omvang van de bagage. Onze voorkeur gaat uit naar een sportzak. 

Als de naam van je zoon of dochter in de kledij staat, is het al een pak moeilijker iets kwijt te raken. 

Reiskoffer checklist 

❑ Slaapzak 

❑ Slaapmat(ras) of veldbed 

❑ Kussen  

❑ Pyjama 

❑ Zaklamp 

❑ Knuffeltje om te slapen 

❑ Pantoffels of teenslippers 

❑ Zwemgerief (badmuts + zwembroek/ zwempak) in een aparte zwemzak 

❑ 2 grote en 2 kleine handdoeken 

❑ Toiletzak 

❑ Shampoo en zeep/ douchegel 

❑ Tandenborstel en tandpasta 

❑ Papieren zakdoeken 

❑ 1 rol toiletpapier 

❑ Zonnehoedje/ petje 

❑ Zonnecrème 

https://zomerkamp2022.wordpress.com/


 

 

❑ Geneesmiddelen (goed verpakt en gesignaleerd aan de begeleiders) 

❑ Regenkleding 

❑ Wandel- en sportschoenen 

❑ Voetbalschoenen 

❑ Ondergoed en kousen 

❑ 1 lange broek 

❑ 2 shorts 

❑ 1 warme trui 

❑ 2 of 3 paar voetbalkousen 

❑ Training (van de club) 

❑ Voldoende T-shirts 

❑ Scheenbeschermers 

❑ Linnenzak voor de vuile was 

❑ Fuifkledij 

❑ (Kids-)ID 

❑ Boek, strip of gezelschapsspel 

❑ Fiets: we organiseren een fietsvoormiddag 

❑ Fietshelm 

❑ Fluohesje 

❑ 2 keukenhanddoeken (om af te drogen) 

❑ Bestek (mes, lepel en vork) 

❑ Kleine rugzak voor de uitstap 

Wat heb je niet nodig? 

• Smartphone 

• iPod, iPad of elektronische spelletjes 

• Uurwerk 

• Juwelen 

• Snoep 

• Fototoestel 

• Zakgeld 

 



 

 

 

Tot dan! 

Het Zomerkampteam 


