
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOER ZOEKT 

VROUW 

 
Wuustwezel  



Beste KLJ’ers en ouders,  

Na een jaar vol activiteiten is het opnieuw tijd voor de kers op de taart: het 
kamp! Tijdens deze week gaan we op zoek naar de leukste spelletjes, de 
zotste uitstappen en zo veel meer om jullie de beste week van het jaar te 
bezorgen. Dit jaar toveren we Wuustwezel om tot een echte boerderij of, 
zoals wij het liever noemen, een KLJ-Boerderij. Waar wij opzoek gaan naar 
een man of vrouw voor elke boer of boerin. Met dit kampboekje willen wij 
jou en je ouders alvast in enkele stappen klaarstomen. Veel leesplezier.  

  
 
 

 
 
 

 

INHOUD 

1. Waar gaan we op kamp?  
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3. Begin en einde van het kamp 
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1. Waar gaan we op kamp? 

Van 1 tot 4 juli verblijven we in Wuustwezel, vanaf 4 juli in de namiddag tot 5 juli bij vertrek 

verblijven we in Rijkevorsel. Wij zorgen ervoor dat de leden op een corona veilige manier in 

Rijkevorsel raken!  

                     ‘t Witgoor  
Witgoorsebaan 76  
2990 Wuustwezel  

 
                                         Vonder-Vallei 

                                               Salmmeirweg 17 
                                                2310 Rijkevorsel  

 

2. Wie is wie? 

  

 

 
 
 

 

 
De Leiding  
 
In tegenstelling tot de gewone jaaractiviteiten 
zal op kamp elke leider voor elke groep 
staan. Dat betekent plezier, enthousiasme en 
vernieuwing MAAL 10!  

 

De Cookies  
 
De buikjes van de leden en de leiding zullen 
net als vorige jaren gevuld worden met 
lekkere maaltijden door echte chefs!  

 

De leden  
 
Om misverstanden te vermijden, vermelden wij 
op de volgende pagina nog even de 
leeftijdsgroepen voor het kamp.  
Je blijft op kamp in dezelfde leeftijdsgroep 
zitten.  

 

 
Noteer dit adres ook indien jullie tijdens het kamp 
een kaartje willen sturen naar de enige echte KLJ-
boerderij. Pas op: de postbode heeft enkele 
dagen nodig om het kamphuis te bereiken. 
Verzend je brieven en kaartjes dus tijdig! 

 



 
  

5 dagen kamp ( 1 juli – 5 juli) 

2e jaars Maties  Geboortejaar 2008 

Vedetten Geboortejaar 2006-2007  

Combats  Geboortejaar 2004-2005  

Royals  Geboortejaar 2002-2003 

 

 

3. Begin en einde van het kamp  

!! Dit jaar doen we het een beetje anders: !!  
Wij vragen aan de ouders om de leden te brengen naar het kamphuis op 1 juli en 
verwachten jullie om 10uur.  
Op 5 juli voorzien wij een bus om de leden terug naar Hoeleden te brengen, wij 
vertrekken rond 16 uur in Rijkevorsel en komen aan in Hoeleden rond 17u30 
 
Op deze manier moeten jullie ook maar 1 keer rijden en kunnen wij een vlotte en 
veilige wissel tussen de 2 kampbubbels garanderen . 

4. Wat mag er wel/niet in de valies? 

!! LET OP !! We vragen om de bagage te beperken tot 1 valies. 

Checklist voor je valies 
 Toiletgerief (kam, tandenborstel, tandpasta, douchegel, shampoo, deo, ..) 
 Slaapgerief (pyjama) 
 Handdoeken (TIP: Schrijf je naam hierin!)  

 Slaapzak  

 Hoeslaken (verplicht!) 

 Kussen + kussensloop 

 Knuffelbeer  

 Ondergoed en kousen (zeker extra meenemen!) 

 Twee paar speel- en wandelschoenen  

 Rubberen laarzen  

 Voldoende ravotkledij  

 T-shirt met lange mouwen voor in het bos  

 Eén outfit die extreem vuil mag worden (TIP: steek ze in een zakje met ‘vuile 
kledij’ op)  



 
  

 Regenkledij  

 Badpak/zwembroek, zwembandjes, zwemzak (TIP: geef een echte rugzak 
mee, dit is aangenamer op de rug tijdens de wandeling)  

 Zakdoeken  

 Twee rollen WC-papier  

 KLJ-outfit (T-shirt, sjaaltje, pull) (TIP: naam zeker vermelden aangezien 
iedereen deze outfit heeft!)  

 Verkleedkledij in thema boerderij  

 Een stevige rugzak (géén turnzak)  

 Stevige stapschoenen!!  
 
Het volgende geef je beter af voor het vertrek 

 Indien nodig: medicijnen 
Gelieve de naam van uw kind duidelijk op de medicijnen te schrijven, 
daarnaast is het ook zeer belangrijk om alles zeer duidelijk te vermelden op 
het inschrijvingsformulier!  

 Kids-ID of identiteitskaart  
Valiestip 

1. Neem vijf plastic zakjes mee  
2. Stop in elk zakje een onderbroek, T-shirt, broek en kousen  
3. Stop de vijf zakjes in de valies  
4. Voorzie één extra zakje voor bosspelen  
5. Voorzie één extra zakje voor vuile spelen  
6. Voorzie reserve onderbroeken, kousen en schoenen  

 

Wat mag er NIET in de valies 
 Gsm’s, op kamp telt: ‘geen nieuws is goed nieuws’, leden die toch een gsm 

meenemen zullen de mogelijkheid om hem te gebruiken niet krijgen.  

 Radio, MP3-speler, Ipod, Ipad, nintendo, computerspelletjes,…  

 Alcohol 

 Snoep, de fantastische cookies zullen ervoor zorgen dat de buikjes elke dag 
zeer goed gevuld worden!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moet mijn kind zakgeld meenemen op kamp?  
Neen dit is niet nodig, in uitzonderlijke gevallen (bv. Doktersbezoek) worden de 
kosten voorgeschoten door de KLJ-kas.  
 



  6. Inschrijving  
Kostprijs  
 

KLJ-leden  Vedetten, Combats, Royals  ------------------------------- €100,00 

Niet KLJ-leden  Vedetten, Combats, Royals-------------------------------- €120,00 

Broer(s) en/of zus(sen) krijgen €15,00 korting. Voorbeeld: een gezin met drie kinderen (Vedetten, 
Vedetten, Combats) betalen 100 + 85 + 85 = €270 
 
 
Volgende informatie werd ons bezorgd door het gemeentebestuur en het OCMW van Kortenaken: 

Financiële tussenkomst door het OCMW in socio-culturele activiteiten voor schoolgaande kinderen 
georganiseerd door de school of vereniging (bv: kampen, schoolreizen, ...) 
Doelpubliek: Iedereen met een beperkt inkomen. In sommige gevallen is een sociaal onderzoek 
nodig. Hoeveel bedraagt de tussenkomst? De maximale tussenkomst bedraagt 
100/kind/kalenderjaar.  
Hoe aanvragen? Ga langs bij het OCMW, Miskom-Dorp 1, 3472 Kersbeek-Miskom. 
Breng ook je bewijs van inschrijving mee. 
Voor verdere inlichtingen kan u zich wenden tot het OCMW op het nummer (016) 77 29 45.  

 

Hoe moet ik me inschrijven?  
Zin om mee op kamp te gaan? 
Dan stort je het te betalen kampgeld voor MAANDAG 1 JUNI 2020 met vermelding “Kamp 2020 
+ naam KLJ kamplid(leden)” op het rekeningnummer van KLJ Hoeleden BE81 7343 3603 8624. 
Je vult ook het bijgevoegde inschrijvingsformulier in en bezorgt deze voor MAANDAG 1 JUNI 
2020 op het volgende adres:  
 
Andreas Roofthooft  
Neerlintersesteenweg 12, 3471 Hoeleden  
  
Het kampgeld kan indien gewenst ook cash betaald worden aan Andreas. De inschrijving is niet 
geldig wanneer het bedrag niet is betaald voor 1 juni 2020. 
 
De laatste jaren merken we ook dat er veel steekkaarten pas bij vertrek aan de bus worden 
afgegeven. Het is echter belangrijk dat we deze ruim op voorhand hebben. Zo kunnen we 
rekening houden met alle noden tijdens de voorbereiding en kunnen we voor alternatieven zorgen 
wanneer een lid bijvoorbeeld allergisch moest zijn aan een bepaald geneesmiddel.  
 

 

7. Contact  

Nog vragen? Mail of telefoneer gerust naar Andreas.  

Andreas.roofthooft@hotmail.com (0499/25.79.94)  

 

Wie kan ik tijdens het kamp bereiken?  

Enkel in dringende gevallen kan je ons bereiken via volgend GSM-nummer:  

Andreas Roofthooft (0499/25.79.94) 

 

mailto:Andreas.roofthooft@hotmail.com


Individueel inschrijvingsformulier KLJ - kamplid  

Wij vragen u om deze fiche voor maandag 1 juni 2020 zorgvuldig in te vullen en te bezorgen aan 
Andreas Roofthooft (Neerlintersesteenweg 12, 3471 Hoeleden). De leiding heeft de gegevens nodig 
om het kamp optimaal te kunnen organiseren. Indien u bepaalde gegevens over uw kind mondeling 
wil toevertrouwen, gelieve dan contact op te nemen met de leiding (zie inschrijving).  

Kamp KLJ Hoeleden 2019  

Voornaam kind:........................................................................................................................... 

Naam kind:................................................................................................................................... 

Geboortedatum + leeftijd kind:................................................................................................... 

Leeftijdsgroep lid:  

 Minions 

  Ninjas 

 Maties 

 Vedetten 

  Combats  

 Royals  

Adres:....................................................................................................................... ................... 

Postcode + Gemeente:............................................................................................................... 

Telefoonnummer ouder(s):..........................................................................................................  

GSM- nummer ouder(s):..............................................................................................................  

Indien u afwezig bent tijdens het kamp, gelieve hieronder uw voorlopig adres te noteren of het adres 

van een persoon die beschikbaar is: 

Adres:....................................................................................................................... .................... 

Postcode + Gemeente:................................................................................................................. 

Telefoonnummer:.............................................................................................................. ..........  

Naam en telefoonnummer van de huisarts:.......................................................................................  

Bloedgroep:………………………………………………………….. 

Mag uw kind deelnemen aan normale kampactiviteiten?  
Sport                                       Ja / Neen 
Spel                                         Ja / Neen 
Trektocht                               Ja / Neen  
Zwemmen                             Ja / Neen  
Kan uw kind zwemmen      Ja / Neen  



 

Zijn er punten waarmee de leiding rekening dient te houden? 

(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen,...) 

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

Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoening, epilepsie, hartaandoening,...) 

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

Moet uw kind tijdens het kamp medicijnen innemen? (welke? Hoe dikwijls? ... specificeren a.u.b.!)* 

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

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

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

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

*Als leiding mogen we zelf geen medische handelingen uitvoeren, behalve als dit onder EHBO valt. 

Dat wil zeggen dat we geen medicatie (koortswerend, pijnstillend, ...) mogen toedienen zonder 

schriftelijke toestemming van een ouder of voogd. Geeft u toestemming aan de leiding om in 

dringende gevallen een, via de apotheek te verkrijgen, dosis pijnstillende en koortswerende 

medicatie toe te dienen aan uw kind? Ja / Neen  

Is uw kind gevoelig of allergisch voor: 
• Geneesmiddelen? Zo ja, Welke?  

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

• Bepaalde stoffen of levensmiddelen? Zo ja, Welke? 
.....................................................................................................................................................  

• Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)? Zo ja, In welk jaar? 
......................................................................................... ............................................................  

• Andere inlichtingen of opmerkingen? 
............................................................................................................................. ........................  

  



Het gebruik van foto’s 

Het lid verleent hierbij aan de lokale KLJ-afdeling het recht om foto’s, die gemaakt worden door of in 

opdracht van de afdeling tijdens een activiteit van die afdeling, te publiceren in alle publicaties van 

de lokale afdeling. Die publicaties kunnen zowel op papier als elektronisch zijn, ongeacht de vorm 

van de drager m.i.v. de websites. Reproductie is onbeperkt toegelaten binnen deze publicaties.  

 

 Ja             Nee 

 

Het lid verleent hierbij aan KLJ & Groene Kring vzw het recht om de foto’s, die gemaakt worden door 

of in opdracht van de lokale afdeling of KLJ & Groene Kring vzw tijdens activiteiten georganiseerd 

door KLJ, te publiceren op volgende wijze: algemeen gebruik in het kader van alle publicaties van KLJ 

en Groene Kring vzw, zowel op papier als elektronisch, ongeacht de vorm van de drager m.i.v. de 

websites. Reproductie is onbeperkt toegelaten binnen deze publicaties.  

 Ja             Nee 

 

Voor het gebruik van groepsfoto’s, genomen tijdens KLJ-activiteiten, hebben we in principe geen 

toestemming nodig. Wil je dit toch niet? Laat het ons weten.  

 Ik wil niet op groepsfoto’s staan.  

Handtekening ouder(s)  

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier wordt enkel gebruikt om problemen op de KLJ te vermijden. De inhoud van dit formulier is enkel bekend voor 

uzelf en de leiding.  


