
 

    -Informatie Pasen 2022- 

Ik vertrek op kamp en ik neem mee…  

 

 

 

 

Algemene info 

Algemene Leiding:  Mevr. Dalila Bouchema 

    04 74 37 14 31 

Verblijfplaats:  Vakantiecentrum “Ter Helme” 

    Kinderlaan 49 /51 8670 OOSTDUINKERKE 

Tip! Volg de avonturen van jouw zeevogel(s) mee via de facebook groep:  

De Gentse Zeevogels 

 

Vertrek en aankomst 

Vertrek en aankomst in Gent: 

Vertrek: maandag 11 april 2022    Inschrijven tussen 8u15 en 8u 45 

        Vertrek 9 uur STIPT 

 

 Aankomst: vrijdag 15 april 2022     17 u 00  

  

De heen- en terugreis gebeurt per autobus. 

De kinderen vertrekken en komen aan, aan de Basisschool De Panda, August 

Vermeylenstraat 2, 9000 Gent. 

  

Inlichtingen bij Mevr. Dalila Bouchema  04 74 371431 

  

Lees dit document aandachtig zodat u op de hoogte bent van alle informatie. 



 

Vakantiecentrum “Ter Helme 
Groep Gentse Trekvogels 

(naam van het kind) 
Kinderlaan 49 – 51 

8670 Oostduinkerke 

Regeling* bij het vertrek en terugkeer in Gent 

® Vertrek: Inschrijvingen starten vanaf 8 u 15 en lopen tot 8 u 45 

® Aanmelden:  

o Bij het toekomen worden de kinderen en ouders per gezin 1 voor 1 binnengelaten 

voor inschrijving  

o Na de inschrijving krijgen de kinderen een naamkaartje voor de bagage.  

o Daarna mogen ouders en kind(eren) buiten wachten tot de bus aankomt.  

 

 

 

 

 

 

 

Regeling bij verblijf: 

Briefwisseling: De kinderen krijgen de mogelijkheid om tijdens het kamp één kaartje te schrijven 

naar de ouders/grootouders/… 

Uiteraard ontvangen jullie kinderen ook heel graag een kaartje, schrijf dus gerust ook een kaartje 

of een brief. 

          

   

 

 

  

Afgeven bij aanmelding  

� Elektronische identiteitskaart  

� Buskaart (enkel voor inwoners van Gent)  

� Medicatie + doktersattest  

 



 
 

Wat neem ik mee? 

 

� 1 regenjas 

� 1 warme jas 

� 4 T-shirts 

� 4 onderlijfjes 

� 4 onderbroeken + extra* 

� 4 paar sokken 

� 4 T-shirts met lange 

mouwen of 2 sweaters  

� 3 broeken/shortjes/ rokjes  

� 1 pyjama + extra* 

� Tandenborstel + tandpasta 

� Douchegel + Shampoo 

� Haarborstel 

� 1 grote handdoek 

� 2 kleine handdoeken 

� Washandje(s) 

� Bedlinnen (onderlaken, 

laken, kussenhoes) 

� 1 paar pantoffels 

� 1 paar extra schoenen 

� 1 zwem zak; gevuld met 

zwemgrief en handdoek 

� 1 vuillinnenzak 

� 1 rugzak  

� 1 herbruikbare waterfles 

� Zakdoeken 

� Paas-verkleed kledij (mag, 

moet niet) 
� …………………………………… 

� …………………………………….. 

LUNCHPAKKET VOOR DE EERSTE MIDDAG !!! 

  



 
Extra Informatie 

Ñ Ieder kind wordt verondersteld een stevige valies of degelijke reistas te gebruiken  

Ñ Het is voor de kampleiding zeer gemakkelijk om verloren voorwerpen aan zijn 

rechtmatige eigenaar terug te geven, indien deze gemerkt zijn met een naam, 

herkenningsteken of initialen. Vooral handdoeken, washandjes en ondergoed zijn 

door de kinderen zelf, vaak moeilijk te herkennen. Door hun naam in deze stukken 

te plaatsen, komt alles veel sneller bij de juiste persoon terecht. 

Ñ Er dient verplicht een medische fiche ingevuld te worden en deze vooraf op te 

sturen naar mevr. Dalila Bouchema of naar degentsezeevogels@gmail.com. 

Ñ Indien er tijdens het kamp zaken of medicijnen voor het kind dienen aangekocht te 

worden, valt dit ten laste van de ouders.  

Zij worden hier vooraf van verwittigd, zodat dit ook bij aankomst onmiddellijk aan 

de hoofdleiding kan terugbetaald worden. 

Ñ Andere dokters- en verplegingsonkosten ten gevolge van een ongeval op kamp 

(hetzij op het kamp zélf, hetzij bij genoodzaakte ziekenhuisopname), vallen onder de 

verzekering van de vereniging. Alle kinderen zijn door vzw Gentse Trekvogels, 

tijdens hun verblijf, bij Axa verzekerd tegen ongevallen. 

Ñ De ouders worden verzocht slechts in dringende gevallen naar de 

kampverantwoordelijke te telefoneren. Telefoonnummer kampverantwoordelijke: 

04 74 37 14.31 - Dalila 

Ñ Omgekeerd is het niet uitgesloten dat de leiding de ouders dringend wenst te 

spreken. Daarvoor worden de ouders ook verzocht hun eigen telefoonnummer of dat 

van een contactpersoon op te geven.  

Ñ In dringende gevallen is het nuttig dat de kampleiding in het bezit is van het 

vakantieadres en het bijhorende telefoonnummer van de ouders. 

 

 

 

 

www.gentsetrekvogels.be/zeevogels   https://www.facebook.com/degentsezeevogels/   


