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Algemene info 

Vertrek 

We vertrekken op vrijdag 4 februari om 18u gezamenlijk aan de 

lokalen naar het heem in Ieper. Het thema van dit kamp is ziekenhuis. 

Het zou dus leuk zijn moesten de gasten als echte dokters en 

verplegers verkleed zijn. 

Terug 

We vertrekken uit het heem op zondag 6 februari om 13u. We 

houden u op de hoogte hoe laat we precies zullen terug zijn aan de 

lokalen in Varsenare. 

Vervoer 

Net als andere jaren rekenen we op de 

ouders voor het vervoer van de gasten 

heen en terug van en naar het heem. Er zal 

een google form volgen voor de ouders die 

dat zien zitten. 

Een bevestiging hiervan krijgt u vanaf de 

puzzel gemaakt is.  

We opteren ervoor om ouders enkele ritten te doen 

(heen of terug) maar als er eventueel vervoer tekort is kunnen we 

(sommigen) vragen om 2 ritten te doen indien u dit als mogelijk 

invult. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Adres 

‘t Wikhof 

Poperingseweg 32  

8900 Ieper  



 

 

Wat neem je mee? 

- Pyjama en knuffelbeer 
- Broeken 
- Onderbroeken (minstens 1 per dag) 
- Kousen (minstens 1 paar per dag) 
- T-shirts 
- Truien 
- Schoenen om te stappen 
- Schoenen die vuil mogen worden 
- Regenkledij (hopelijk niet, maar je 
weet nooit) 
- Badhanddoeken 
- Washandjes 
- Keukenhanddoek 
- Zeep 
- Zaklamp 
- Bestek 
- Tandenborstel en tandpasta 
- Medische fiche + 2 gele plakkertjes 
-Kussen 
-Laken 
-Bed overtrek 
-Mondmaskers 
 
 

Wat neem je niet mee? 
- GSM, laptop… 
- Snoep 
 

Wat mag je meenemen? 
-Pleisters 
-Ziekenhuisbed 
-Ambulance 
-MUG-helikopter 
-Beademingstoestel 
 

Opgelet! 
Zorg ervoor dat je niet je 
mooiste kleding meeneemt! 
Doorheen het kamp zou je 
namelijk wel eens erg vuil 
kunnen worden! 
 
 

  



 

 

Leiding 

KAB JKN +12 

MauroVanstechelman (banleider 
KAB) 
0492 72 46 93 
 
Remo Vanstechelman 
 
Brent Dedeckere 
 
Jordy Vandenabeele 
 
Frederik Soetens 

Yarne Schoonbaert (banleider 
JKN) 
0491 59 74 04 
 
Bert Vandycke 
 
Maxim Coene 
 
Cédric Baert 
 
 

Stan Decorte (banleider +12) 
0470 22 85 16 
 
Sander Calleeuw 

 
Siebe Lambert 
 
Jasper Jonckheere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koks 

Het eten zal voorzien worden door 2 leidsters van KSA Rafiki die heel lekker kunnen koken! 
 
 


