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Kampboekje 

KLJ Mielen-boven-Aalst 

Loenhout 
(Wuustwezel) 
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Beste ouder(s) 
Lieve KLJ-vrienden 
 
Het kamp komt dichterbij. Nog een paar weken en het is 
weer zover!  
Het is dus de hoogste tijd om enkele afspraken te maken. 
Dit boekje zal jullie inlichten over wat mee te nemen als 
bagage, kampregels, de leiding en andere praktische 
zaken. 
 
Onze kampplaats is in Antwerpen, Wuustwezel.  
We zullen er verblijven in het Chiro lokaal van Loenhout. 
 
Het kampthema voor de groep is dit jaar “Boeren & 
Boerinnen”. 
 
Je kind mag de dag van vertrek zich verkleden als boer, 
boerin of zelfs een dier van de boerderij!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes en tot op het kamp.  
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1. Praktische punten 
 

1.1. Vertrek- en aankomsturen + bijdrage kamp 
 
De -9 groep   (90 euro pp en 85 euro 2de kind) 

 
Vertrek: vrijdag 01 juli tussen om 20u te Loenhout. 
Ouders brengen hun kinderen zelf tot Loenhout. 
Terugkeer: dinsdag 05 juli vanaf 17u. 
Worden jullie ouders verwacht om de kinderen terug op 
te pikken.  
 
De +10 groep   (100 euro pp en 95 euro 2de kind) 

 
Vertrek: dinsdag 05 juli om 17u aan de kampplaats in 
Loenhout. 
Terugkeer: zondag 10 juli om 17u worden jullie ouders 
verwacht om de kinderen terug op te pikken aan de 
kampplaats in Loenhout. 
 
*Ons rekeningnummer: 
BE39 7351 2804 3119 
 
Vermeld je: 
Naam – voornaam – groep – kamp Loenhout 2022 
 
Liefst het kampbedrag  
vóór zondag 26 juni betalen.  
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1.2. Bagage 
 
De leden nemen hun bagage zelf mee naar de 
kampplaats.  
De +10 mag ook een fiets + skateboard 
meenemen. Als je die niet zelf mee tot op de 
kampplaats krijgt, dan mag je die naar het KLJ 
lokaal komen brengen op woensdag 29/6 om 
19u30.  
 
 

1.3. Kampadres 
 
Het is altijd leuk voor de leden om een kaartje of een 
briefje te krijgen, daarom hier het adres:  
 
(vermeld ook de afzender !!!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Naam en voornaam 

KLJ Mielen 
Vonderweg 22,  
2990 Wuustwezel 
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1.4 Praktische info  
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2. Voorstelling leiding + gegevens 
-9 LEIDING 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Fleur Jacobs 

Robbe Steynen Tommy Coels 

Heleen Plevoets Caitlin Fransins 

Fien Joris 
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  +10 LEIDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emma Bronckart Jeroen Joris 

Marnic Smets 

Jasper Bollinne 

Amandine Martin 
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HOOFDLEIDING 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-9 LEIDING     +10 LEIDING 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fien Joris & Amandine Martin 
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KOOKTEAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HULPLEIDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Maya Coun 

Erin Brighton 

Manu Mignolet Ruben Smets 
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3. Benodigdheden

 
*Slaapgerief: 

- Veldbed of 
matras + pomp 
(Schrijf zeker je 
familienaam 
erop om 
misverstanden te 
voorkomen) 

- Slaapzak 
- Hoofdkussen + 

kussensloop 
- Pyjama of 

slaapkleed 
- Knuffel 

 
*Toiletgerief: 

- Washandjes 
- Handdoeken 
- Zakdoeken 
- Zeep of 

douchegel 
- Shampoo 
- Kam of borstel 
- Tandenborstel, 

tandpasta en 
bekertje 

- Voor de meisjes: 
maandverband 
of tampon 

- Linnenzak voor 
vuile was of 
eventueel een 
vuilzak 

- (Pampers indien 
nodig) 

 
*Kledij: 

- KLJ T-shirt en 
sjaaltje (kan 
bijbesteld 
worden) 

- Set ondergoed 
per dag + 2 sets 
extra 

- 1 paar kousen 
per dag + 2 paar 
extra 

- 1 short en T-shirt 
per dag 

- 2 à 3 warme 
truien 

- 2à 3 lange 
broeken 

- Regenjas of 
waterdichte KW 

- Zwemgerief 
- Bandhanddoek 
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- Sportkledij 
- Oude kleren !!! 
- (+10) legerkledij 
- Sportoutfit 

wielrennen, 
voetbal, 
atletiek… 
(kampthema) 

 
*Schoeisel: 

- Een paar stevige 
en gemakkelijke 
wandelschoenen 

- Sportschoenen 
- Pantoffels 
- Waterdichte 

schoenen of 
laarzen 
(bekentocht) 

 
*Bescherming tegen de 
zon: 

- Zonnecrème met 
voldoende 
beschermingsfac
tor 

- Een pet 
- Een zonnebril 

 
*Andere: 

- Ziekenkasvignett
en, klevertjes 

mutualiteit (af te 
geven aan 
Hendrik of 
Marnic) 

- Identiteitskaart ( 
voor de -16 
groep) 

- Eventuele 
medicatie (af te 
geven aan de 
leiding) 

- Compeed 
- Een kleine 

zaklamp 
- Schrijfgerief, 

adressen kaartjes 
+ postzegels 

- Zakgeld:  
-9 groep max. 10 
euro, +10 groep 
max. 25 euro 

- Gezelschapspelle
tjes, boek, strip 
voor de platte 
rust 

- Kleine rugzak 
voor daguitstap! 

 
Om de berg verloren 
voorwerpen te 
minimaliseren vermeld 
de naam van het kind in 
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zijn/haar kledij, 
handdoeken, 
washandjes, shampoo, 
douchegel, ook in het 
KLJ T-shirt en het sjaaltje 
….  
Liefst op alles!!! 
 
*Voor de -9 leden 
 
Het is heel gemakkelijk, 
zowel voor de kinderen 
als voor de leiding, om 
voor elke dag een apart 
zakje te maken met alles 
wat ze op een dag 
moeten aandoen. Dit 
zorgt ervoor dat de 
kinderen elke dag 
propere kledij 
aantrekken en het 
vergemakkelijkt het om 
te controleren of iets 
verloren is gegaan. 
 
Belangrijk: als u kind 
medicijnen moet nemen 

of heeft een zware 
allergie voor iets. 
Laat dit dan bij het 
vertrek weten en geef 
de medicatie af bij het 
vertrek aan de leiding.  
 
Wat breng je NIET MEE! 
- Veel snoep. Uw kind 

krijgt voldoende 
eten. 

- Zakmes 
- Radio 
- Computerspelletjes 
- Alcoholische 

dranken 
- Sigaretten 
- IPad, IPod, gsm (- 

12)… 
De leiding is dag en 
nacht bereikbaar! 
Wordt er niet 
opgenomen, spreek dan 
zeker iets in op de 
voicemail van de leiding 
en je wordt meteen 
teruggebeld.  
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4. Planning van een kampdag 
 
7u00  Leiding staat op en maakt zich klaar 
 
7u30  Leden wakker maken, zich wassen en aankleden 
 
8u00  Rustig naar de eetzaal, ontbijt, 

afruimen/afwassen + tanden poetsen. 
 
9u00  Opening van de dag, ochtendactiviteit 
 
12u  Opruimen van activiteit, handen wassen, 

middagmaal, afruimen/ afwassen 
 
12u30  Platte rust / gezellig samenzijn 
 
13u30  Start middagactiviteit 
 
16u00  Vieruurtje 
 
16u30 Namiddagactiviteit 
 
17u30  Opruimen van activiteit, handen wassen 
 
18u       Avondmaal, afruimen/afwassen 
 
20u00  Avondactiviteit 
 

Uren van slapengaan 
-9:  21u – 21u30 
+10:  23u – 00u00 lichten uit   
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5. Kampregels 
 

▪ Iedereen begint op tijd aan het bed ritueel: uren van 
bedtijd hierboven uitgelegd. Iedere groepsleiding of 
andere zullen hierop streng toezien. 

▪ Voor het eten verzamelen wij rustig aan de ingang van 
ons gebouw en we proberen zo weinig mogelijk lawaai 
te maken tijdens het eten. 

▪ Met het eten wordt niet gespeeld. Wat men neemt, eet 
men op! 

▪ Gedraag je netjes tijdens het eten. 
▪ Niemand gaat zonder toestemming de keuken in! Er is 

steeds iemand van de leiding aanwezig aan wie je kunt 
vragen wat je nodig hebt!  

▪ Iedereen die niet van de leiding is, blijft uit het 
leidingslokaal, materiaal kot … 

▪ Ga nooit in andermans kamer. 
▪ Tijdens de activiteiten blijft er niemand rondhangen in 

slaapkamers. 
▪ Drugs zijn verboden! 
▪ Geen alcohol voor de +10 
▪ Roken is verboden. 
▪ Niemand wordt gepest, pestkoppen worden streng 

gestraft! 
▪ Kamers worden elke dag opgeruimd: inspectie van 

leiding! 
▪ Dropping en nachtspel: de gemiste uren mag men 

langer slapen.  
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▪ De -9 leden nemen geen GSM mee op kamp.  
▪ De +10 leden mogen hun gsm mee nemen, maar mag 

hem niet gebruiken tijdens activiteiten of maaltijden. 
Indien dit gebeurt, zal de gsm in beslag genomen 
worden door de leiding en pas volgende dag terug 
krijgen. 

 

Deze regels kunnen dagelijks aangepast worden 

met nieuwe regeltjes wanneer jullie 

achterpoortjes vinden! 

 

Als iedereen zich aan deze regeltjes houdt, dan 

zullen we zeker en vast een héél fijn kamp  

beleven! 

 

CONTACTPERSONEN 
 
Amandine Martin: 0491/92 79 80 
amandine.martin2001@gmail.com 
 
Fien Joris: 0478/06 85 27 
fien.joris@hotmail.be 
 

 

  

mailto:fien.joris@hotmail.be
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Voor foto’s en weetjes over de vorige kampen kan je 
altijd terecht op onze site. 
 

Jullie kunnen ook dit jaar de belevenissen van 
jullie kind volgen via Facebook. Er zulke elke dag 
foto’s geplaats worden! 

 

https://www.facebook.com/KLJMielen 
 

6. Summer Party / Kids Party 
 

Op zaterdag 6 augustus 2022 
is het weer tijd voor onze jaarlijkse Summer Party.  
Dit jaar organiseert KLJ Mielen deze prachtige fuif voor 
de 35ste keer. 
Net zoals vorig jaar zal er ook in de namiddag een  

KIDS PARTY zijn op de KLJ – weide.  

Kom zeker een kijkje nemen, wij bezorgen jullie nog iets 
om in je agenda te noteren! 
 

7. Nuttige websites 
 
www.kljmielen.be 
www.summer-party.be 
 
 

http://www.kljmielen.be/
http://www.summer-party.be/

