LAATSTE BERICHTEN – ZOMERKAMPEN 2018
Periode 1: 1 – 8 juli 2018
Periode 2: 8 – 15 juli 2018
Periode 3: 15 – 22 juli 2018
Periode 4: 22 – 29 juli 2018
Periode 5: 29 juli – 5 augustus 2018
Periode 6: 5 – 12 augustus 2018
Periode 7: 12 – 19 augustus 2018
1.

WANNEER?
We verwachten jullie om 13u in Heuvelsven voor de aanvang van het kamp.
Het kamp eindigt de laatste dag om 14u.

2.

AUTOREIZIGERS?
Vanaf het klaverblad in Lummen volgt u de E314 richting Genk.
U neemt afrit 32 (Genk-Oost). LET OP: De afrit splitst onmiddellijk in twee, u houdt links aan (As, DilsenStokkem). Volg na het nemen van de afrit de rijrichting (N75). U volgt de N75 ongeveer 6 km.
Tel in totaal vier verkeerslichten. Meteen na de afrit komt u aan de eerste lichten. Even verder op de N75 komt
u op kruispunten de tweede en derde lichten tegen. Na de derde lichten gaat de weg eventjes licht omhoog.
Aan de vierde lichten slaat u linksaf, de woonwijk in (Heuvelsvenlaan). Ten einde de Heuvelsvenlaan, aan het Tkruispunt, slaat u rechtsaf (Zonnedauwlaan). Op het volgende kruispunt slaat u linksaf en vervolgens meteen
opnieuw linksaf. U rijdt het terrein Heuvelsven binnen via een grindweg, evenwijdig met de Zonnedauwlaan.
LET OP: Neem zeker niet de grindweg die recht het bos in leidt. De parking bevindt zich aan uw linkerkant, voor
de slagboom aan het witte huis. U gaat te voet verder, voorbij de slagboom, tot aan het gebouw aan de vijver.

3.

BUSREIZIGERS?
 Heenreis
o Gent (Parking Yachtdreef aan de Blaarmeersen watersportbaan):
vertrek om 10u45.
o Antwerpen-Berchem (Station, Borsbeekbrug): vertrek om 11u45.
OPMERKING: Het is wenselijk van minstens 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn en zich aan te melden bij de
busverantwoordelijke. Voor de locaties, zie bijlage.
OPMERKING: Vergeet niet op voorhand iets te eten. Er wordt pas rond 16u iets van eten voorzien op het kamp.


Terugreis
Vertrek Heuvelsven 1, Dilsen-Stokkem om 14u.
o Antwerpen-Berchem (Station, Borsbeekbrug): aankomst om 15u.
o Gent (Parking Yachtdreef aan de Blaarmeersen watersportbaan): aankomst om 16u.

4.

TELEFONEREN?
Uw zoon/dochter kan op kamp telefonisch (089 65 05 11) bereikt worden tussen 12u15-12u45 en 18u45-19u15. Uw
kind is bij Kena goed omringd en wij vragen u dan ook slechts zelden of in dringende gevallen te telefoneren.

5.

BETALEN?
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Als om de een of andere reden de betaling nog niet in orde is gebracht, gelieve dan zo spoedig mogelijk het
inschrijvingsgeld over te maken op rekeningnummer BE24 3630 0470 4338 van Kena vzw.
Vergeet zeker niet de gestructureerde mededeling die vermeld staat op de factuur te gebruiken!

6.

MEENEMEN?
Kena organiseert openluchtactiviteiten. Uw kind verblijft in de mooie natuur van Heuvelsven in de provincie
Limburg. Voorzie kledij aangepast aan sport/spel, wandelingen, regen en frisse temperaturen. Voorzie ook
voldoende reservekledij. Volgende lijst kan u helpen om niets te vergeten.





















7.

Slaapzak
Hoeslaken (verplicht!)
Kussensloop (verplicht!)
Toiletgerei (zeep, tandenborstel,
tandpasta, maandverband, …)
Zonnecrème
Ev. muggenmelk
Handdoeken
Washandjes
Sokken en ondergoed voor 10 dagen
Pyjama
T-shirts
Warme kledij (pull, sportief jasje, …)
Shorts of korte broeken (minimum 3 à 4)
(verplicht, d.i. standaardkledij op kamp!)
Lange (trainings)broek (minimum 1)














(Sport)schoenen (minimum 2 paar)
Ev. gummilaarzen
Hoofddeksel (tegen de zon)
Zwemkledij
Regenkledij
Rugzakje (om op wandeltocht te gaan)
Zaklamp
Medicatie (voor bestaande probleempjes,
incl. ev. anti-allergicum)
Linnenzak
Identiteitskaart (+12) of isi+kaart (-12) en
kleefbriefjes ziekenfonds
Postzegels en (geadresseerde)
briefomslagen
Schrijfgerei, papier, een boek, spelletje,
muziekinstrument…

Zorg ervoor dat alle kledij gemerkt is. Als dit niet het geval is behouden wij ons het recht voor de kledij te
merken met textielstift om het aantal verloren voorwerpen op kamp te beperken.
Medicatie moet ingediend zijn in de digitale fiche. Dit kan tot de dag voor het kamp. Medicatie die niet is
ingegeven in de digitale fiche kunnen/mogen wij niet toedienen.
Er is gelegenheid tot aankoop van een zangboekje (€ 5).
Bij de +12-jarigen kan er dagelijks een klein drankje of versnapering gekocht worden. Eventueel kan u dus
wat zakgeld meegeven.
Verloren voorwerpen worden na afloop van het kamp twee maanden bewaard. Nadien worden ze aan
een goed doel geschonken.

THUIS LATEN?
Waardevolle voorwerpen: GSM, MP3-speler, PSP, …
Gevaarlijke voorwerpen: zakmes, …




Gsm-gebruik wordt tijdens onze kampen niet toegestaan.
Ook roken is bij Kena niet toegestaan!

Tenslotte… Vergeet je goed humeur niet en maak er een onvergetelijk kamp van!
Het kenafeest vindt plaats op zaterdag 29 september 2018, zorg dat je erbij bent!

8.

OPSTAPPLAATSEN BUSVERVOER

GENT
Parking Yachtdreef
aan de Blaarmeersen watersportbaan

ANTWERPEN-BERCHEM
Borsbeekbrug aan Berchem station

