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Grensland vzw 

Ninoofsesteenweg 345 

1070 Brussel  

0476-35 88 19 

www.grensland.org 

info@grensland.org 

Bankrekening KBC BE22 4084 0533 2147 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Kampwijzer - Zomerkamp 2022  "Rodenbach” 
 

 

Beste ouders, 

 

 

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in Grensland stelt. Ik beschouw het als een eer voor onze 

ploeg van leiders en leidster en mezelf dat u uw kind(eren) voor een hele ruime week aan ons 

toevertrouwd. We zijn dan ook al even geleden volop van start gegaan met het voorbereiden van 

het kamp dat eraan komt. We kijken er naar uit! 

 

 

Zoals onze traditie het wenst, hebben we ook voor de editie van 2022 gekozen om een leuk stuk uit 

onze rijke Vlaamse geschiedenis in de kijker te plaatsen. Deze keer gaan we iets minder ver terug in 

de tijd, naar de jaren ’70 maar dan in de 19de eeuw. Albrecht Rodenbach liep toen school in Roeselare 

en kwam toen als een echte rebel in opstand tegen de bedenkelijke praktijken om het gebruik van 

het Nederlands te onderdrukken. Maar het is ook in die tijd dat hij zijn mooiste liederen schreef, 

liederen die we tot op vandaag nog steeds op kamp uit volle borst zingen en die onze kampen zo 

speciaal maken. Meer dan terecht dus om hem eens in de kijker te plaatsen.  

 

 

Nog even praktisch dan, om iedereen ten volle te kunnen laten genieten van ons kamp, vragen we 

om bijgevoegde documentatie grondig door te nemen en de instructies goed op te volgen. Ook de 

mensen die al jarenlang deze brieven ontvangen. Graag extra aandacht, want er staan enkele zaken 

in die gewijzigd zijn ten opzichte van de voorgaande kampen.  

 

 

Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet ons te contacteren. 

 

 

 

Tot op kamp! 

 

 

 

Wim Van Boghout  
Kampleider  
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Start van het kamp  
 

Ook dit jaar starten we het zomerkamp (wegens aanhoudende coronadreiging) op het kampterrein 

zelf te Opoeteren. Maar in tegenstelling tot voorgaande twee jaren mag iedereen tegelijkertijd 

toekomen.  

 

Wanneer en waar? 

• Zaterdag 7 augustus om 11.00 uur 

• Kampterrein te Opoeteren (volg de wegwijzers vanaf de kerk Opoeteren) 

• Gps-instelling: OPOETEREN   De Meuren 2 (nadien weg nog even volgen) 

Verloop 

• Een grenslandmedewerker wacht u op korte afstand van het kampterrein op, het 

kampterrein kan NIET bereikt worden met de wagen. Onze medewerker zal aanduiden waar 

u kan parkeren en waar de bagage kan geplaatst worden. Samen met uw kind(eren) gaat u 

naar de aanmeldplek waar de kampleider uw verwelkomt. Hier neemt u afscheid en worden 

de kind(eren) opgevangen door de leiding.  

Belangrijk  

• De ouders worden NIET toegelaten op het kampterrein zelf, uw kind en de bagage worden 

aan het terrein afgezet en zullen van daar verder begeleid worden naar de juiste locatie.  

• Graag een oproep om het afscheid kort en positief te houden, dat werkt het makkelijkst 

voor iedereen. Zeker voor kinderen die voor het eerst mee op kamp gaan. Binnen de kortste 

keren zijn uw kind(eren) volop aan het spelen. 

• Gelieve PER kind in een apart plastiek zakje klaar te houden met daarin. 

o Medicatie (naam en voornaam op doosje van de medicatie noteren!) 

o Medisch formulier (geel formulier) (enkel en alleen indien van toepassing) 

o Invulformulier van uw ziekenfonds voor gedeeltelijke terugbetaling van het 

kampgeld 

o Kids-ID of identiteitskaart 
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Einde van het kamp 
 

 

Wanneer en waar 

• Zondag 15 augustus om 11.30 uur 

• Grensland Kampterrein ‘De Meuren’, Opoeteren  

• Parkeergelegenheid voor uw auto is beschikbaar in de buurt van het kampterrein  

Verloop 

• Volg de aanwijzingen van onze medewerkers ter plaatse. 

• De kinderen zullen NIET aanwezig zijn op het kampterrein bij uw aankomst. 

• Eens alle ouders zijn toegekomen, zullen de kinderen tevoorschijn komen.  

• Onmiddellijk nadat de kinderen uit het bos komen, zullen ze een kring vormen rond de 

vlaggenmast en wordt het kamp afgesloten met het kamplied. 

• Daarna volgt het afscheid nemen, vergeet zeker niet de leiding en de keukenploeg te 

bedanken! Dat wordt ten zeerste gewaardeerd.  

• !! We voorzien natuurlijk lekkere hamburgers die aan een democratische prijs gekocht 

kunnen worden zodat u niet met een lege maag hoeft terug te rijden. Ook frisdrank of een 

frisse pint is beschikbaar.  

• U en uw kinderen kunnen bij een drankje en een hapje nog nagenieten en bijpraten tot 

uiterlijk 14.00 uur. 

Belangrijk 

• Kom zeker op tijd! Niets zo hartverscheurend voor uw zoon of dochter om zijn/haar ouders 

niet tussen de ouders te kunnen vinden.  

• Het kampterrein zelf is met de auto niet bereikbaar. 

• Honden zijn NIET toegelaten op kampterrein, ook de brave niet! 

• Roken op het kampterrein en aanpalende bossen is ten strengste verboden!  
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Duidelijke afspraken  
 

Kampregels 

De leiding op het Grenslandkamp doet er alles aan om uw kind(eren) een degelijk en aangenaam 

kamp te bezorgen. Kampregels helpen om alles in goede banen te leiden. Indien er kinderen zijn die 

zich herhaaldelijk misdragen en zich niet houden aan de meest elementaire kampregels, dan kan de 

kampleiding niet anders dan ze naar huis te sturen. Het naar huis zenden geeft geen aanleiding tot 

het terugbetalen van het betaalde kampgeld. 

 

Afwijkingen aankomst/vertrek 

Aankomst na het begin of vertrek voor het einde van het kamp worden slechts uitzonderlijk 

toegestaan. Hiervoor kan nooit een vermindering op of terugbetaling van de verblijfkosten 

toegestaan worden. 

 

Annuleren 

Indien uw kind - om welke reden ook - toch niet mee kan op kamp, is onderstaande 

annuleringsregeling uitgewerkt. 

Een annulering kan alleen telefonisch doorgegeven worden op tel  0476-35 88 19. Terugbetalingen: 

annulering voor 5 juli = terugbetaling van 50 % (€ 100). Annulering voor 15 juli = terugbetaling van 

25 % (€ 50). Annulering voor 20 juli = terugbetaling van 10 % (€ 20,00). Voor alle latere annulering is 

er geen terugbetaling meer voorzien.  

Voor het derde en volgende kind(eren) van grote gezinnen is volgende regeling uitgewerkt. 

Terugbetalingen: annulering voor 5 juli = terugbetaling van (€ 45). Annulering voor 15 juli = 

terugbetaling van (€ 25). Annulering voor 20 juli = terugbetaling van (€ 10). Voor alle latere 

annulering is er geen terugbetaling meer voorzien. 

 

Medicatie en verzorging 

Als uw kind medicatie en/of verzorging nodig heeft, waarvan u op het inschrijvingsformulier geen 

melding hebt gemaakt, kunt u hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde gele formulier 

‘Bijkomende medische gegevens’. Geef dit samen met de medicijnen persoonlijk af aan de 

verantwoordelijke bij de start van het kamp. Gebruik hiervoor een gesloten omslag en schrijf naam 

en voornaam van uw kind op de voorzijde. Noteer ook de naam van uw kind op de medicijnen. De 

medicatie moet in de originele verpakking blijven en de bijsluiter moet erbij steken. 

 

Indien er niets te melden valt, moet u het formulier niet gebruiken. Het is ten strengste verboden dat 

de kinderen medicatie of EHBO-materiaal zelf bijhouden in de tenten, deze moet steeds afgegeven 

worden aan de leiding. 

 

Afgeven identiteitskaart  /  kids-ID 

Kinderen onder de 12 jaar hebben nog geen identiteitskaart. Voor hen bestaat de kids-ID kaart. 

Indien u nog geen Kids-ID kaart hebt voor uw kind, kan u deze aanvragen bij het gemeentebestuur 

waar u woont (aanmaak duurt 3 weken).  Je kunt de identiteitskaart of kids-ID bij het vertrek afgeven 

aan de verantwoordelijke. De oudere kinderen mogen ze ook bij aankomst op kamp aan hun leiding 

bezorgen.  

 

Naamtekenen 

Het is noodzakelijk alle kleding (en schoeisel) te naamtekenen met de volledige naam.  
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Reistas 

• Elke kind moet zijn/haar eigen reistas hebben. Geen gedeelde tassen.  

• Elke tas moet volledig afsluitbaar zijn 

• Geen plastiek zakken!! 

 

Luchtmatras of veldbed 

• Zorg ervoor dat uw kind een goede luchtmatras (geen extreem groot of dik model!) bij 

heeft. Controleer enkele dagen vooraf de luchtmatras op beschadigingen of lekken (één 

nacht opgeblazen laten). Tweepersoonsluchtmatrassen zijn niet toegestaan. 

• Een veldbed is ook toegestaan, gelieve dit vooraf met uw kind even op te stellen. Sommige 

modellen zijn moeilijk in elkaar te steken. 

 

Liever niet  

Piercings, oorbellen en juwelen zien we liever niet op kamp. Tijdens sommige spelen kan het er nogal 

enthousiast aan toegaan en kan dit voor pijnlijke situaties zorgen. Daarnaast kunnen die kleine 

dingen makkelijk verloren geraken in een volle tent. Beter voorkomen dan genezen en thuislaten! 

 

Bezoek en contact met uw kind 

Tijdens de kampperiode kunnen we géén bezoek toestaan. Een individueel bezoek kan een storende 

invloed hebben op het kampverloop en is niet eerlijk ten opzichte andere kinderen.  

 

Verboden 

Geld, snoep, drank, tabak, drugs, boekjes, spuitbussen, speelgoed, juwelen, radio’s, smartphone, 

dure uurwerken, dolken of zakmessen mee te geven. Al deze zaken worden door de leiding 

afgenomen en in bewaring gegeven aan de kampleiding. Enkel op verzoek van de ouders (op de 

sluitingsdag) worden deze terugbezorgd. Snoep, tabak en drugs worden niet teruggegeven. 

Gebruik van alcoholische drank en/of drugs leidt zonder enige discussie tot het onmiddellijk naar 

huis sturen van de deelnemers. Ter info: deze regel geldt ook voor de leiding van uw kinderen. Indien 

drugs gevonden worden op kamp worden deze ALTIJD overhandigd aan de politie met bijhorende 

verklaring. Een proces-verbaal zal dan ook altijd worden opgesteld.  

 

 

Smartphone uitzondering 13+ 

Uitzondering: kinderen die in dit jaar 13 jaar (of ouder) zijn of worden mogen uitzonderlijk wel hun 

smartphone meebrengen. Het gebruik op kamp is dan wel enkel toegestaan op door de leiding 

vooraf bepaalde (rust)momenten. Grensland vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies, 

beschadiging of diefstal van deze toestellen. De verantwoordelijkheid om dit toestel al dan niet mee 

te geven op kamp ligt volledig bij de ouders. 
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Post 

• Zorg bij het inpakken al voor gefrankeerde omslagen (met uw adres), zodat uw kind een 

briefje naar huis kan sturen. Er zijn op kamp geen postzegels te verkrijgen! 

• U kan uw kind een brief sturen op het adres: 

 Grensland Zomerkamp 

 Voornaam en naam kind 

 P/a Baeten 

 Dilserweg 9 

 3680 Opoeteren  

Recht op terugbetalingen  

Alle ziekenfondsen, ook het uwe, (soms ook werkgevers) betalen u een deel van het kampgeld terug. 

Informeer bij uw ziekenfonds en vraag daar (voor het kamp start) naar de nodige (door ons in te 

vullen op kamp) formulieren. Vraag een Nederlandstalig formulier! De formulieren geeft u best af 

aan onze verantwoordelijke bij het vertrek. Voor meer informatie kijk op onze webstek 

www.grensland.org 

Tip: op de webstek van uw ziekenfonds kan u het invulformulier vinden en afdrukken. 

Op de sluitingsdag kan u het ingevulde formulier op kamp ophalen.  

 

Facebook & Instagram  

In de mate van het mogelijke proberen we op onze facebookgroep www.facebook.com/grensland 

en/of via onze Instagram account regelmatig een update te geven. Afhankelijk van de 

internetbereikbaarheid op het kampterrein zal hier meer of minder informatie terug te vinden zijn. 

Het dagelijks verloop is onze eerste prioriteit, we doen ons best om jullie regelmatig een beeld te 

gunnen van het kampverloop.  

 

Opgelet! We geven alleen algemene updates en sfeerbeelden. We kunnen onmogelijk alle ouders 

van een persoonlijke update voorzien. We hanteren het principe, “geen nieuws, goed nieuws”. Indien 

er zich iets ernstigs zou voordoen, dan contacteren we u onmiddellijk per telefoon. Hoort u niets, 

dan kan u ervan op aan dat uw kind zich ten volle uitleeft en geniet van ons kamp.  

 

Noodgevallen tijdens het kamp 

• Alleen voor dringende noodgevallen => 0478 31 96 60. U komt dan bij kampleider Wim op 

het kampterrein zelf terecht. Opgelet! Het gsm bereik op het kampterrein is niet altijd 

optimaal, spreek een bericht in wanneer dringend. Indien u echt geen gehoor krijgt dan belt 

u naar 0476 35 88 19. 

• Stuur géén Sms naar de kampleiding of het secretariaat. Wij beantwoorden géén Sms-

berichten! U kan er ALTIJD vanuit gaan dat géén nieuws, goed nieuws is.  

 

Vragen of opmerkingen voor of na het kamp 

Indien er zich na dit schrijven nog problemen zouden voordoen, kan u steeds terecht bij: 

 

Dirk Van Boghout  

Secretaris  

info@grensland.org  

0476-35 88 19 

http://www.grensland.org/
http://www.facebook.com/grensland
mailto:info@grensland.org
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Persoonlijke opmerkingen 

 

 

 
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
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Grensland inpakwijzer 
 

Deze lijst is een absoluut minimum en kan naar believen verder worden aangevuld. 

Je kan deze lijst en afdrukken (www.grensland.org/zomerkamp2022) 

 

Slaapgerief     

○ luchtmatras of veldbed 

○ slaapzak 

○ 2 pyjama’s 

○ deken 

○ luchtpomp 

○ knuffeldier (mag, maar moet niet) 
(kind en knuffel moeten samen in één slaapzak passen!) 

 

Kleding  

○ 9 stel onderbroeken 

○ 10 paar kousen 

○ 5 spelbroekjes  

○ 8 hemdjes 

○ 2 lange broeken 

○ regenkledij 

○ 2 warme truien 

○ zwembroek of badpak 

○ 1 paar gesloten speel-/ sportschoenen 

○ 1 paar stevige stapschoenen  

○ 1 paar gummilaarzen 

○ 1 paar teenslippers voor douche  

 

Wasgerief 

○ 3 handdoeken 

○ 1 badhanddoek 

○ 3 washandjes 

○ zeep  

○ tandenborstel 

○ tandpasta 

○ onbreekbaar bekertje 

○ kam en/of borstel 

○ shampoo 

○ haarrekkers (indien van toepassing) 

○ toiletzak  

 

Allerlei  

○ 8 wasknijpers 

○ zakdoeken  

○ grote linnenzak (opbergen vuile kleding) 

○ zaklamp + reservebatterij  

○ drinkbus (leeg!!!) 

○ briefpapier + schrijfgerief 

○ (voorgeschreven) briefomslagen  

○ postzegels 

○ zonnebrandcrème  

 

Apart zakje (afgeven bij aankomst) 

○ identiteitskaart of kids-ID 

○ medicatie  

○ ingevulde medische infofiche (indien 

nodig) 

 

6-10-jarigen  

○ Klein rugzakje voor dagtochten 

 

11-16-jarigen  

○ rugzak voor meerdaagse tocht  

○ 1 set kleding & schoenen die eventueel bij 

ernstige schade mogen weggegooid worden. 

 

http://www.grensland.org/zomerkamp2022

