Dag allerliefste Djembaantjes!!!
Wie van jullie heeft er zin in…
...negen dagen vol spelletjes, toneeltjes, ravotten, avontuur en vooral héél
veel
plezier. Negen dagen smullen van het lekkere eten van onze koks. Negen
dagen enthousiaste leiding die voor jullie klaarstaat. Negen dagen met
vriendjes en vriendinnetjes. Negen dagen rust voor de ouders. Negen dagen
boordevol herinneringen!
Kortom negen dagen om nooit meer te vergeten!
Lees dan snel deze brief want het ZOMERKAMP komt er weer aan!
En geef toe lieve kindjes, wat klinkt er leuker dan een volledig kamp met al je beste vriendjes
doorbrengen, spelletjes spelen bedacht door jullie lieftallige leiding, kampen bouwen, op
daguitstap gaan, genieten van de zomerzon, buiten spelen, zingen aan het kampvuur, je
even volledig uitleven...?
Dan rest jullie nog één ding: INSCHRIJVEN!
Hoe kan je dit doen?
Hieronder wat meer praktische informatie:
WANNEER?

➔ Ik ben Medium/ Large/ XLarge: vanaf maandag 12 juli tot en met
dinsdag 20 juli 2021

➔ Ik ben Small: vanaf donderdag 15 juli tot en met dinsdag 20 juli
20201
Klein geheugensteuntje:
leeftijdsgroep

het jaar waarin ik ben geboren

Small

2014 en 2013

Medium 1

2012 en 2011

Medium 2

2010 en 2009

Large

2008 en 2007

XL

2006(!) en 2005

Let op de uitroeptekens, deze kinderen zitten op zomerkamp in een andere groep dan tijdens het jaar!

WAAR?
Joepieeeee! Dit jaar gaan we richting M
 erelbeke, helemaal niet ver van huis! Het volledige adres,
dus ook waarnaar je een kaartje/pakketje kan sturen is:

Kamphuis De Stobbe
Bergstraat 16
9820 Merelbeke
Hoewel we helemaal niet ver weg op kamp gaan, hebben we toch liever dat mama en papa ons geen bezoekje
brengen maar de post gebruiken! We zien hen dan op 20 juli terug met een dikke knuffel!

HOE INSCHRIJVEN?
De inschrijvingen gebeuren dit jaar via onze website. Voor alle duidelijkheid: schriftelijke,
telefonische of mondelinge inschrijving bij de leiding zijn niet geldig.
Jullie kunnen zich inschrijven vanaf 28 april om 12:00 en dit via www.djemba.be/zomerkamp
De inschrijvingen lopen tot en met 23 mei om 18:00.
Op 2
 5 mei komt een lijst online met alle namen die ingeschreven zijn voor het verbluffende
zomerkamp. Staat jouw naam op die lijst, dan heb je alles goed gedaan en moeten je mama en papa
enkel nog het juiste bedrag overschrijven.
PRIJS?
 25 euro voor de Small
De prijs dit jaar is 205 euro voor Medium/ Large/ XLarge en 1
Inbegrepen in de prijs:
- Uiteraard, het onvergetelijke zomerkamp
- Een hele leuke (voorlopig nog geheime) daguitstap
- 9 dagen enthousiaste leiding ☺!
- Elke dag eten om duimen, vingers en eventueel andere lichaamsdelen bij
af te likken.
Daarenboven is er per bijkomend kind in het gezin een korting voorzien van 10 euro.
Mochten er echter vragen of problemen zijn m.b.t. de prijs kan u steeds terecht bij Nel Van
Hullebusch (vanhullebuschnel@gmail.com) en Romy De Clercq (romy.de.clercq@hotmail.com). Zij
staan in voor de financiën van Djemba en zijn dus ook de vertrouwenspersonen m.b.t. eventuele
financiële moeilijkheden en garanderen discretie te allen tijden.
Wanneer jullie ingeschreven zijn, ontvangen jullie een mail omtrent de betaling, maar dat zijn
voorlopig zorgen voor later!
VERVOER:
Ons kampgebouw ligt dit jaar niet ver van huis. Daarom gaan we deze keer niet met de bus, maar
zouden we willen vragen aan de ouders om hun kind(eren) af te zetten aan het kampgebouw op 12
juli en terug op te halen op 20 juli. Wij zullen jullie met open armen ontvangen! Het exacte uur van
aankomst en vertrek zal te vinden zijn in het boekje, dat opgestuurd wordt begin juli.

De Small wordt op donderdag 15 juli verwelkomd in
Merelbeke. Ook aan de Smallouders vragen we om hun
kind(eren) te brengen naar het kampgebouw.
Uit praktische overwegingen en om onze planeet een beetje te
sparen, raden we aan om zo veel mogelijk te carpoolen.
Adres: Bergstraat 16, 9820 Merelbeke

VRAGEN:
Indien je nog nooit op kamp bent geweest en je niet goed weet hoe het er allemaal aan toe gaat of je
ouders zitten gewoon nog boordevol prangende vragen … GEEN PROBLEEM! De 
kampverantwoordelijken komen met heel veel plezier eens langs om wat meer uitleg te geven over
het kamp. Laat dit weten aan de kampverantwoordelijken en dan maken we graag een afspraak. We
zijn te bereiken via
deleu.alice@gmail.com of 0479375122 (Alice Deleu) en
coeneelisa1@gmail.com of 0468233882 (Elisa Coene).
PS: Gelieve ons te contacteren omtrent vragen rond het zomerkamp voor 15 mei. Hierna gaat onze
focus namelijk eventjes volledig richting onze examens. We staan echter wel weer paraat vanaf 25
juni!
BOEKJE:
De kindjes die zich hebben ingeschreven, zullen begin juli een boekje in de bus krijgen met alles wat
je moet weten over het zomerkamp: thema, bagage, plaats en uren van vertrek en aankomst,... IETS
OM NAAR UIT TE KIJKEN DUS!

Wij hopen jullie talrijk aanwezig te zien op dit zomerkamp! De leiding is alvast druk in de weer en
heeft er reuzeveel zin in!

Veel liefs <3
De zomerkampverantwoordelijken
Alice Deleu & Elisa Coene
& de voltallige leidingsploeg

