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Kampthema
In dit papierke vind je alles wat je moet weten als je op kamp
vertrekt. Wat je moet meenemen, wanneer je je valies moet
brengen, waar we naartoe gaan…  Vooral je mama en papa

moeten dit boekje grondig doornemen, zodat zij weten wat ze in
orde moeten maken.

Dit jaar is ons kampthema circus! Vergeet zeker niet
verkleedgerief te zoeken, zodat je op de themadag niet uit de
toon valt. We geven je alvast wat knutseltips om de vakantie

goed te starten.

En voor de rest… lezen maar, en de meesten onder jullie weten
al wel waar jullie voor staan: een weekje weg van thuis met je
vrienden en vriendinnen! Een hele week spelletjes spelen, op

tocht gaan, zwemmen en knutselen!

Een hele week pret verzekerd!!!

1



Inhoudstafel

Kampthema 1

Belangrijke mededelingen 3

Kampreglement 8

Wat moet je meenemen? 12

Knutsel ideetjes 14

Spelletjes 16

De KLJ-Zomerhoroscoop 19

Grappen en grollen 22

Overzicht data 23

2



Belangrijke
mededelingen

Adres

Wanneer we op kamp zijn, is het voor iedereen leuk om
brieven te ontvangen. Hieronder volgt het adres waar we op
kamp gaan.

KLJ – Schriek

(naam lid)

Kampeerboerderij De
Landelijke Omheining

Hillarestraat 121
9160 Lokeren

Dit ligt in de provincie Oost-Vlaanderen, een 87-tal km van
Schriek. De -16 zal dit jaar met de bus vertrekken. De +16 zal
fietsen. Verdere info hierover volgt.

Luizen

Mogen wij vriendelijk vragen om thuis de nodige voorzorgen
te nemen: alle haren controleren en indien nodig behandelen.
Dit voorkomt ons en alle ouders veel kopzorgen!
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Prijs

De prijs voor het kamp bedraagt € 85  voor de -16 en € 120
voor de +16. Dit is te betalen via overschrijving op het
rekeningnummer: BE27 0689 3077 7873. (ten laatste 1 juli 2021)

Dit jaar is er geen mogelijkheid om maar één dag/enkele
dagen mee te gaan door Covid-19.

Belastingaftrek
Wist je dat je de kosten van het KLJ kamp (voor de -12) kan
inbrengen in je belastingaangifte? Eind april/begin mei van
volgend jaar kan je hier een document voor vragen aan onze
secretaris.

Bezoek en telefoon
Omdat we maar 5 dagen van huis weg zijn, verwachten we
GEEN BEZOEK.  Dat zou immers niet leuk zijn voor hen die geen
bezoek zouden krijgen. Daarnaast is dit ook niet toegestaan
door Covid.

Ook gsm’s hebben we dit kamp niet nodig. We vragen dus
aan iedereen om deze thuis te laten, ook aan Dolle Trienen en
Musketiers. Wordt er een gsm gevonden op de kamers, dan
zal deze door de leiding bewaard worden en teruggegeven
worden bij thuiskomst.

4



Inschrijven

Dit jaar zal de leiding terug langskomen bij de leden thuis om hen
in te schrijven. Na de examens in juni kan je een bezoekje
verwachten!

Fietsen, valiezen en veldbedden
Iedereen neemt een matras of veldbed mee.

De +16 brengt vrijdag 9  juli tussen 19:00 en 20:00 hun valiezen
en matrassen/veldbedden naar het NIEUW LOKAAL!!

De valiezen en bedden van de hele -16 gaan gewoon mee op
de bus.

Vertrek +16

De +16 vertrekt zondag 11 juli. Iedereen wordt om 07:30 aan het
OUD-lokaal verwacht. Vergeet geen lunchpakket mee te
nemen en zorg dat je fiets in orde is. Niet in orde = niet mee!
Voorzie ook een goed fietsslot. Wie thuis een fluo-vestje of
fietshelm heeft mag deze altijd meebrengen (liefst gemerkt
met je naam), of eentje lenen van de KLJ

Vertrek -16
Maandag 12 juli: De meisjesgroepen worden om 09:30 in de
ochtend verwacht aan het OUD-lokaal. (is bij het kerkplein
naast de parochiezaal). De bus vertrekt om 10:00.
Vrijdag 16 juli: De jongensgroepen worden om 16:00 verwacht
aan het OUD-lokaal. De bus vertrekt om 16:30.
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Terug thuis

Vrijdag 16 juli: De meisjesgroepen
komen rond 19:00 met de bus aan bij
het OUD-lokaal.
Woensdag 21 juli: De jongensgroepen en +16 komen rond
14:00 met de bus aan bij het OUD-lokaal.

Prijzen uniform
Wie nog geen volledig uniform heeft kan dit
nog online bestellen en meenemen bij vertrek
op kamp tegen volgende prijzen:

Sjaaltje: 5 euro        T-shirt: 16 euro
Sweater: 21 euro

Corona en het kamp
Dit jaar hebben we het door de corona een aantal
veranderingen en extra maatregelen. Deze sommen we nu
even op voor, zodat iedereen zeker goed op de hoogte is!

● Meisjes en jongens kamp duurt elk 5 dagen.
● Leden blijven alle 5 dagen aanwezig.
● Bubbels van max. 50 personen.
● Verschillende bubbels vermijden contact.
● De kookouders zijn ook een aparte bubbel. De leden

mogen hiermee niet in contact komen.
● Tijdens het koken worden er mondmaskers en

handschoenen gedragen.
● 11 juli: leiding en +16 maken kampplaats geheel

hygiënisch in orde voor de aankomst van de meisjes.

6



● 16 juli: leiding en +16 maken kampplaats geheel
hygiënisch in orde voor de aankomst van de jongens.

● Er worden op de eerste dag van elk kamp duidelijke
regels meegegeven aan alle leden.

● Elk lid neemt ZELF een drinkbus mee met zijn/ haar
naam zodat waterflessen niet gedeeld worden. Hierop
staat de naam geschreven van het lid.

● Er worden nieuwe EHBO-koffers voorzien met extra
materiaal (elke bubbel heeft een aparte koffer).

● Er worden gesloten vuilbakken voorzien.
● Iemand die ziek is of ziektesymptomen tot 5 dagen voor

het kamp vertoond, kan niet mee!!
● Leden die tot de risicogroep behoren kunnen niet mee.
● Bij ziekte wordt huisdokter van het lid opgebeld.
● Activiteiten met intensief contact worden vermeden.
● Activiteiten zullen zo veel mogelijk in openlucht

doorgaan.
● Er zal voldoende rust voorzien worden zodat de

weerstand van alle leden hoog blijft.
● Voor en na het eten moet elk lid zijn handen wassen.
● Na toiletbezoek worden handen ook gewassen.
● Tenten en slaaplokalen worden voldoende verlucht.
● Zonder leiding wordt de kampplaats niet verlaten.
● Buiten de kampplaats wordt een mondmasker

gedragen.
● Verder volgen we alle voorschriften die op de KLJ-site

worden gegeven.

Het is een hele boterham dit jaar, maar heel onze
leidingsgroep staat zeker ook dit jaar paraat om iedereen
weer een onvergetelijk, leuk kamp te bezorgen!!! :)
Toch nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!
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Kampreglement
-16:

● Alle activiteiten worden meegedaan.
● De corona-maatregelen worden gerespecteerd.
● ’s Morgens is iedereen op tijd bij de

vlaggengroet/kampdans.
● -16 komt niet in de buurt van +16 en de +16-tent.
● De kampplaats mag niet zonder toestemming van

de leiding verlaten worden.
● Het is verboden om te roken.
● Er worden geen alcoholische dranken mee op

kamp genomen. Deze worden onmiddellijk
tenietgedaan.

● Op kamp is het bezit van geestverrijkende
middelen verboden.

● Gsm, game boy, zaklamp, IPod, … laat deze thuis. Al
deze dingen worden door de leiding afgenomen en
bewaard tot de aankomst in Schriek.

● Douches worden enkel gebruikt na toestemming
van je leiding.

● Na 22h is het muisstil.
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+16:

● Alle activiteiten worden meegedaan
● De corona-maatregelen worden gerespecteerd.
● ’s Morgens is iedereen op tijd bij de vlaggengroet.
● Jongens komen niet op de meisjeskamers.
● Meisjes komen niet op de jongenskamers.
● +16’ers komen niet op de kamers of in de buurt van

de –16’ers.
● De +16’ers hebben niets te zeggen over de –16’ers.
● De kampplaats mag niet zonder toestemming van

de leiding verlaten worden.
● Het is verboden om te roken.
● Er worden geen alcoholische dranken mee op

kamp genomen. Deze worden onmiddellijk
tenietgedaan.

● Op kamp is het bezit van geestverrijkende
middelen verboden.

● Gsm, IPod en andere dure voorwerpen … laat deze
thuis.

● Na 22h is het stil voor de buren.
● Na het ontbijt worden er patatten geschild door de

+16.
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Adressenlijst
Snorkels

Indy Ruymaekers
Kapelstraat 12
2223 Schriek
0489/08 47 04

Julie Liekens
Bredestraat 37e
2223 schriek
0487/12 72 39

Bengels
Bo Ruymaekers
Kapelstraat 12
2223 Schriek
0472/ 49 11 66

Mies Peeters
Tramlei 4
2223 Schriek
0489/ 95 41 64

Jeejeekes
Kato Jacobs
Lauwrijkstraat 1d
2223 Schriek
0494/ 64 15 35

Janne De Winter
Lauwrijkstraat 1c
2223 Schriek
0475/45 67 14

Kadeekes
Maxwell Van Looy
Roggeveldenstraat 118
2223 Schriek
0487/49 10 44

Ferre Witvrouwen
Heintjesstraat 3a
2223 Schriek
0497/ 36 65 63
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Dolle Trienen
Emma Janssens
Nieuwstraat 85
3120 Tremelo
0495/20 68 41

Linde Op De Beeck
Tuindijk 74a
2223 Schriek
0473/37 76 48

Musketiers
Wilma Peeters
Tramlei 4
2223 Schriek
0483/01 77 15

Arnaut Van Looy
Roggeveldenstraat 118
2223 Schriek
0468/ 26 46 98

+16
Ruben Lambrechts
Zandstraat 27J
2223 Schriek
0483/59 81 66

Maxime Frankefort
Roggeveldenstraat 84
2223 Schriek
0473/23 56 84
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Wat moet je
meenemen?

● Luchtmatras of veldbed
● Slaapzak of dekens
● Slaapkledij
● Voldoende ondergoed, sokken of kousen
● Shorts, hemden, t-shirts
● Outfit die vuil mag worden (voor vb. vettige spellekes)
● Warme trui en lange broek (voor frisse dagen en avonden)
● Waterdichte anorak of regenjas
● Lange broek (voor tijdens het bosspel, zo blijven onze benen

vrij van schrammen en teken!)
● Zak voor vuil linnen
● Zakdoeken
● Washandjes en handdoeken
● Shampoo, douchegel, kam, tandenborstel, tandpasta,

bekertje
● Mondmasker
● Nagelknipper, nagelvijltje
● Veiligheidsspelden
● Stevige schoenen (geen turnpantoffels of strandslippers,

maar stevige sportschoenen), laarsjes, binnenhuispantoffels
● Een stevige rugzak (voor de dagtocht)
● Badpak/zwembroek, badmuts
● Zonnebril en zonnemelk
● Eventuele medicamenten met hun gebruiksaanwijzing
● Identiteitskaart, kids-ID (af te geven bij vertrek)
● Schrijfgerief (bic, notablok, briefpapier, enveloppen,

postzegels)
● Adressenlijst
● Leesboeken, kleine gezelschapsspelletjes
● Een beetje zakgeld: -16 komt met 10 € zeker toe, +16 zorgt

voor voldoende zakgeld.
● KLJ T-shirt, sweater en sjaaltje (dragen bij vertrek)
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● Fiets en fietsslot (enkel +16)
● Een stevige drinkbeker, waarop in onuitwisbare inkt je naam

staat. Deze zal op dit corona-kamp belangrijker zijn dan
anders! We verwachten dit jaar dat elk lid een eigen
drinkbus mee heeft!!

● En dan nog… verkleedgerief om je op de themadag te
verkleden in het thema ‘Circus’!

En niet te vergeten:
● Een goed humeur en veel zon!
● Een beetje snoepgoed voor je leiding ;)

Belangrijk om weten:
Breng geen nieuwe kledingstukken mee, maar wel stevige en
gemakkelijke! Sieraden en waardevolle voorwerpen laat je ook
beter thuis. (Wij als KLJ zijn niet verantwoordelijk bij verlies of
schade.)

Tracht je naam op zoveel mogelijk voorwerpen te vermelden,
ook in boeken of spelletjes!

Vooral op ondergoed, washandjes, handdoeken en je
KLJ-uniform. Enkel verloren voorwerpen waar een naam op

vermeld staat, kunnen wij terugbezorgen. Al de rest verdwijnt
na een paar maanden in een grote zak voor spullenhulp…
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Knutsel ideetjes

Maak deze super leuke maskers!!

Wat heb je nodig?
- kartonnen bordjes
- schaar, mes (vraag hulp aan mama/papa)
- lijm
- gekleurd papier, stiften, stickers, ...

Hoe maak je het?
1. Zorg dat je door je masker kan zien en ademen! Knip

gaten voor de ogen/mond of knip de binnenste rand uit.
Dan past heel je hoofd er door.

2. Knip vormen uit voor de oren (tijger, olifant, …) en hoedjes,
strikjes, haar, … als je voor een clown gaat.

3. Plak je vormen op het masker.
4. Werk je masker af door met stift een clownsneus of

tijgerstrepen te tekenen, …
5. Show nu je coole masker op de themadag!!!
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Verkleed tips
Kom jij dit kamp verkleed als een clown, een goochelaar, olifant
of zelfs een giraf?
Of verkleed jij je liever als een aapje of leeuwentemmer? We
hebben ook plaats voor acrobaten, tijgers … !
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Spelletjes
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Woordzoeker: vind jij alle woorden?
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Help jij de clown weer terug naar het circus?
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De KLJ-Zomerhoroscoop
Wat hebben de sterren voor jou in petto? Ontdek het in onze speciale  KLJ

zomerhoroscoop!

Waterman
21 januari t/m 18 februari
Beste in: Kaas en Hesp
Vriendschap en liefde: Neem dat ene risico waarover je twijfelde!
Jouw zomer wordt te gek met veel liefde en vrienden om je heen 👪.
Jouw top-zomer item: een coole zonnebril: geen zon die jouw ogen
zal pijn doen!

Vissen
19 februari t/m 20 maart
Beste in: Levende postzak
Vriendschap en liefde: Zomer van veranderingen! Besteed aandacht
aan de liefde die al in je leven is, je vrienden en familie 💗.
Jouw top-zomer item: Comfortabele, korte short: handig om in te
bewegen!

Ram
21 maart t/m 20 april
Beste in: Baseball
Vriendschap en liefde: De Ram zal deze zomer veel nieuwe vriendjes
en vriendinnetjes maken. In de liefde wordt het ook interessant. Je
gaat iemand leren kennen die hetzelfde als jou denkt over alles!!💕
Jouw top-zomer item: Luchtig topje / marcelleke: ideaal als het
warm is!
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Stier
21 april t/m 21 mei
Beste in: Potteke stamp
Vriendschap en liefde: De Stier krijgt te maken met positieve
veranderingen. De sky kent deze zomer geen limit! De zomer staat in
teken van de liefde, olaaaa! Ga eens op pad met een Waterman 😉.
Jouw top-zomer item: Fancy strandhoed: ziet er goed uit en
verfrissend tegen de zon!

Tweelingen
22 mei t/m 21 juni
Beste in: Drie rotte eieren
Vriendschap en liefde: Deze zomer ga je heel zelfzeker zijn en nieuwe
plekjes leren kennen. Op die nieuwe plekjes zal je dan ook iemand
leuk leren kennen 💘.
Jouw top-zomer item: Verfrissende sandalen / teenslippers: geen
stinkvoeten voor jou deze zomer!

Kreeft
22 juni t/m 23 juli
Beste in: Schipper-mag-ik-over-varen
Vriendschap en liefde: 2020 was niet zo fijn, maar in de zomer van
2021 staat niks de Kreeft in de weg. Een avontuur staat voor de deur.
Pas wel op in de liefde. Je zal in een strijd kunnen komen tussen een
oude of nieuwe relatie 😮.
Jouw top-zomer item: bikini / zwembroek: schitteren tijdens het
zwemmen!!

Leeuw
24 juli t/m 23 augustus
Beste in: Dikke Bertha
Vriendschap en liefde: Deze zomer wordt top voor Leeuw! Het kan een
beetje ingewikkeld zijn in de liefde, maar er komen nieuwe mensen
en liefdes in je leven. Goed om te onthouden: wees jezelf 😎.
Jouw top-zomer item: een tijdloze pet waardoor de zon je niet
verblind!!
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Maagd
24 augustus t/m 23 september
Beste in: Trefbal
Vriendschap en liefde: Deze zomer zal veel mooi kansen hebben. Kijk
wel uit voor stress. En Maagd, het is de zomer van de liefde!! 😍
Jouw top-zomer item: Rokje / korte broek: veel variatie en zeker
nodig in de zomer!

Weegschaal
24 september t/m 23 oktober
Beste in: Weerwolven
Vriendschap en liefde: Jij zal fijne mensen ontmoeten deze zomer die
je gaan helpen. In de liefde ga je een belangrijke beslissing moeten
nemen. 🙊
Jouw top-zomer item: Kleurrijke, opvallende t-shirts: jou geraken we
zeker niet kwijt :).

Schorpioen
24 oktober t/m 22 november
Beste in: Kat en muis
Vriendschap en liefde: Deze zomer zet je wereld op zijn kop. Breng
zeker tijd door met je vrienden, maar maak ook tijd voor de
romantiek deze zomer! 😱
Jouw top-zomer item: luchtige sneakers: handig om te wandelen!

Boogschutter
23 november t/m 22 december
Beste in: Voetbal
Vriendschap en liefde: Niet bang zijn Boogschutter! Durf verliefd te
worden deze zomer en nieuwe vriendschappen te sluiten!💪
Jouw top-zomer item: Hippermegacool vissershoedje (+ ook
functioneel! Geen zon in jouw ogen!!)

Steenbok
23 december t/m 20 januari
Beste in: Spel zonder grenzen
Vriendschap en liefde: Dit wordt een foutloze zomer. Breng veel tijd
door met je familie en vrienden. Een oude ruzie kan weer worden
bijgelegd. Tijds voor een nieuwe start!💟
Jouw top-zomer item: Helemaal in de mode met tie dye t-shirt (nog
makkelijk zelf te maken ook!)
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Grappen en grollen
Er zit een man met de baas van een café te praten. Dan komt er
een man het café binnen, doet een dubbele salto en landt op
zijn barkruk 'pintje!', roept hij. "Waaw! Hoe doe je dat?", vraagt de
man die met de baas aan het praten was. "Ik zit in het circus!",
antwoordt de man. Dan komt er nog een man binnen, doet ook
een dubbele salto en landt op zijn barkruk. Weer staat de man
verbaasd te kijken. "Hoe doe jij dat?" "Ik zit in het circus",
antwoordt hij. Nu komt er nog een man binnen, doet een
tiendubbele salto en een driedubbele flikflak en landt op zijn
barkruk. "Zit jij ook in het circus?", vraagt de man. "Nee, ik
struikelde over de deurmat!"

Wat zegt een banaan tegen een aap? Helemaal niets, want
bananen kunnen niet praten.

Wat draagt een clown?
- Een lolbroek en een grapjas!

Jantje gaat naar een circus en wil een goochelaar interviewen.
Jantje vraagt:’ Wat is uw beste nummer aller tijden?' De
goochelaar antwoordt: 'Het doorgezaagde meisje.' Jantje stelt
nog een vraag: 'Is dat niet moeilijk?' Waarop de goochelaar
antwoordt: 'Nee hoor, ik kon het als kind al.' Tenslotte vraagt
Jantje:'Heeft u nu zelf kinderen?' En dan antwoordt de
goochelaar: 'Ja, drie en een halve!
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Overzicht data
Vrijdag 9 juli:

- Valiezen + bedden van +16
→ 19u-20u30 NIEUW-lokaal

Zondag 11 juli:
- vertrek +16 OUD-lokaal 07:30

Maandag 12 juli:
- vertrek -16 meisjes → 9:30 ‘s ochtends OUD-lokaal (met

valies en bed)

Vrijdag 16 juli:
- vertrek -16 jongens → 16 u aan OUD lokaal (met valies en

bed)
- aankomst -16 meisjes → 19 u aan OUD lokaal

Woensdag 21 juli:
- terugkomst +16 en -16 jongens om 14 u aan OUD-lokaal
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