
 

4 juli 2021 tem 9 juli 2021  

Jullie worden op 4 juli om 14u 

verwacht aan de kampplaats. Op 9 

juli zijn we terug aan het lokaal om 

19u30.  

 

Strichtensgoedstraat 3, 

8755 Ruiselede  

Verstuur jullie kaartjes/brieven 

op tijd! 

 

Het thema is GEVANGENIS! Na al 

jullie misdaden tijdens de lockdown, 

trekken we jullie hier even terug. 

Verkleed je als bandiet, boef, 

misdadiger of eender wat. Nieuwe kledij 

kopen hoeft zeker niet! Wees creatief! 

Het is wel belangrijk dat jullie het KLJ-

sjaaltje aandoen voor herkenning. 

 

Jullie worden op de kampplaats verwacht met jullie valies. Dit jaar hoeven jullie dus 

niet jullie bagage op voorhand te brengen. Beperk je tot het hoogstnoodzakelijke en 

neem dus niet overbodig veel kleren mee. Vergeet zeker niet je slaapzak, 

matras/veldbed en hoofdkussen. Dit jaar neemt de -12 geen fiets mee op kamp. 

 

De inschrijvingen verlopen dit jaar online. Via 

de link in de mail en op de website gaan jullie 

naar het inschrijvingsformulier voor het kamp. 

Vul alles in en schrijf nadien het inschrijvings-

geld over op het rekeningnummer van de KLJ: 

BE08 7370 1081 2513. Voor de -12 bedraagt de 

kampprijs €90. Hier zit alles inbegrepen zoals 

eten, drinken, activiteiten, kampaandenken … 

Het is niet nodig om zakgeld mee te nemen. 

 De inschrijving is pas definitief als wij de 

betaling ontvangen hebben. Doe dit tegen ten 

laatste zondag 6 juni. Hou er rekening mee dat 

betalingen voor ons niet binnenkomen in het 

weekend.  

 

PS: Gsm’s en andere technische snufjes neem je mee op eigen risico. Wanneer 

een -12 lid een Gsm of dergelijke mee heeft, zal deze bijgehouden worden door de 

leiding tot het einde van het kamp. Stel dat jullie toch iets moeten melden kan via 

het nummer 0471/11.51.58 (Valeska) of 0478/08.78.24 (Jana) 

 

Veel groetjes van jullie cipiers! Wij hebben er alvast veel zin in om jullie wegwijs te 

maken in onze gevangenis! 

 

Hey bandieten van de min 12!  


