Kampboekje 2021

KLJ Mielen-boven-Aalst
gaat naar KLJ Zondereigen in
Baarle-Hertog
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Beste ouder(s),
Lieve KLJ-vrienden,
Het kamp komt snel 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 enz …
Onze kampplaats is gesitueerd in de Antwerpse Kempen. We zullen verblijven in het KLJ
lokaal van KLJ Zondereigen.
Het kampthema is dit jaar “Camping Kitsch” geworden. Elk kind mag zich bij het vertrek
verkleden in dit thema!
Met de leidingsploeg zijn we volop bezig met de voorbereiding! Wij kijken er alvast naar uit
om er samen met jullie een geweldig kamp van te maken.
Groetjes en tot op het kamp.

2

Inhoudstafel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Praktische punten ………………………………………………………………………………………………… 4
Voorstelling leiding + gegevens ……………………………………………………………………………… 5
Benodigdheden ……………………………………………………………………………………………………. 10
Planning van een kampdag …………………………………………………………………………………… 12
Kampregels …………………………………………………………………………………………………………… 13
Spelletjes ………………………………………………………………………………………………………………. 14
Summer Party / Kidz Party …………………………………………………………………………………….. 16
Nuttige websites …………………………………………………………………………………………………… 16

3

1 Praktische punten.
1.1. Vertrek- en aankomsturen + bijdrage kamp.
*Voor de +10 groep ( 90 euro pp en 85 euro 2de kind )
Aankomst: vrijdag 2 juli 2021 om 16u. KLJ Zondereigen. De kinderen krijgen bij ons
avondeten.
De ouders brengen de leden zelf naar de kampplaats.
Terugkeer: donderdag 8 juli 2021 om 17u worden jullie (de ouders) verwacht om de
kinderen terug op te pikken.
*Voor de -9 groep ( 65 euro pp en 60 euro 2de kind )
Aankomst: maandag 5 juli 2021 om 16u – KLJ Zondereigen. De kinderen krijgen bij ons
avondeten.
De ouders brengen de leden zelf naar de kampplaats.
Terugkeer: zaterdag 10 juli 2021 om 17u00 worden jullie (de ouders) verwacht om de
kinderen terug op te pikken.
*Ons rekeningnummer:
BE39 7351 2804 3119
Mededeling:
Naam – voornaam – groep – kamp Zondereigen 2021
LET OP: de inschrijving is pas definitief wanneer de kampbijdrage gestort is!
Bovenstaande bedragen zijn enkel geldig voor leden van KLJ Mielen.
De kampbijdrage voor niet-leden, zogenaamde “zomerleden” varieert licht. Voor meer
informatie gelieve de hoofdleiding te contacteren.
1.2. Bagage.
De bagage wordt zelf meegenomen naar de kampplaats.
Bij het aankomen op kamp wordt iedereen verkleed in het kampthema verwacht.
Elk lid moet op kamp zijn KLJ T-shirt en sjaaltje bijhebben. (Kan steeds bijbesteld worden)
T-shirt: €12 en sjaaltje: €6
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 Boven Aalst
Zondereigen 65B
2387 Baarle-Hertog
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2 Voorstelling leiding + gegevens.
1.4. -9 leiding.

Amandine Martin
Hoogstraat 6
3890 Vorsen
+32 491 927 980
amandine.martin2001mail.com

Heleen Plevoets
Bronstraat 16
3891 Mielen Boven Aalst
+32 472 66 51 44
heleen.plevoets@gmail.com

Caitlin Fransis
Kerkstraat 24
3890 Mielen Boven Aalst
+32 468 10 24 98
caitlinfransis@gmail.com
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Fleur Jacobs
Heiseltstraat 6
3890 Jeuk
+32 498 408 202
jacobs.fleur9@gmail.com

Marnic Smets
Bedrijvenstraat 4407
3800 Sint-Truiden
0497/498581
marnicsmets@gmail.com
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Jasper Bollinne
Borlostraat 4/001
3891 Mielen
0475/398207
jasper.bollinne@telenet.be

2.2 +10 leiding.

Fien Joris
Truierstraat 17
3891 Mielen
0478068527
fien.joris@hotmail.be

Lies Coelmont
Aalst-Dorp 5
3800 Sint Truiden
0471600344
liescoelmont@live.be

7

Tommy Coels
Opheimstraat 9
3890 Gingelom
0479 55 31 75
coels.tommy@gmail.com

Jeroen Joris
Truierstraat 17
3891 Mielen
0474 38 26 32
jeroen.joris@hotmail.com

2.3 De Hoofdleiding

Amandine Martin
Hoogstraat 6
3890 Vorsen
+32 491 927 980
amandine.martin2001mail.com
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Fien Joris
Truierstraat 17
3891 Mielen
0478068527
fien.joris@hotmail.be

2. Benodigdheden.
*Slaapgerief:
- Veldbed of matras (pomp niet vergeten). De +10 leden slapen mogelijk in tenten dus
gelieve allemaal een veldbed mee te nemen en geen matras!
- 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:
- 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
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-

Bandhanddoek
Sportkledij
Oude kleren !!!
KLJ T-shirt en sjaaltje
(+10) legerkledij

*Schoeisel:
- Een paar stevige en gemakkelijke wandelschoenen
- Sportschoenen
- Pantoffels
- Waterdichte schoenen of laarzen
*Bescherming tegen de zon:
- Zonnecrème met voldoende beschermingsfactor
- Een pet
- Een zonnebril

*Andere:
- Enkele klevers van de mutualiteit ( af te geven aan de leiding)
- Identiteitskaart ( voor de +10 groep)
- Eventuele medicatie (af te geven aan de leiding)
- Compeed
- Een kleine zaklamp
- Schrijfgerief, adressen kaartjes + postzegels
- Zakgeld: -9 groep max. 5 euro, +10 groep max. 25 euro
- Gezelschapspelletjes, boek, strip voor de platte rust
- Kleine rugzak voor daguitstap!

Om de berg verloren voorwerpen te minimaliseren: graag op alle individuele spullen de
naam van het kind (kledij, handdoeken, washandjes, shampoo, douchegel ….)
*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 jouw kind medicijnen moet nemen of heeft een zware allergie voor … 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
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-

Zakmes
Radio
Computerspelletjes
Alcoholische dranken
Sigaretten
I pad, mp 3 …
GSM

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.

3. 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
11u30 Opruimen van activiteit, handen wassen, middagmaal, afruimen/ afwassen
12u30 Platte rust / gezellig samenzijn
13u30 Start middagactiviteit
16u00 Vieruurtje
16u30 Namiddagactiviteit
18u00 Opruimen van activiteit, handen wassen
18u15 – 18u30 Avondmaal, afruimen/afwassen
20u00 Avondactiviteit
Uren van slapengaan:
-12: 21u – 21u30
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-16: 23u – 00u00 lichten uit en lekker slapen….

4. Kampafspraken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We eten steeds in groep. Om dit voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken
praten we rustig met elkaar, maar roepen of schreeuwen we niet.
Datgene wat we op ons bord scheppen eten we op. We spelen niet met eten.
Gedraag je netjes tijdens het eten.
De keuken is verboden terrein voor leden. Er is steeds iemand aanwezig aan wie je
kunt vragen wat je nodig hebt! (leiding)
Iedereen die niet van de leiding is, blijft uit het leidingslokaal, materiaalkot …
Tijdens de activiteiten blijft er niemand rondhangen in de slaapkamers. We komen
niet ongevraagd op andermans kamer.
Elke KLJ-er helpt dagelijks met de opruim van de kamers.
Drugs zijn verboden!
Rookregels: Roken is verboden.
Niemand wordt gepest, wij zeggen nee tegen pesten !
Dropping en nachtspel: de gemiste uren mag men langer slapen.
De -9 leden nemen geen GSM mee op kamp.
De +10 leden mogen hun GSM meenemen, maar gaan deze maar beperkt mogen
gebruiken.

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, dan zullen we zeker en vast een
héél fijn kamp beleven!
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5. Spelletjes.
-

Mopjes:

Jantje gaat naar school en vraagt:
Juffrouw, word je gestraft voor iets wat je niet gedaan hebt?
De juffrouw zegt: “Nee,waarom vraag je dat?”
Omdat ik mijn huiswerk niet gemaakt heb.
Juf Lena vraagt aan Sien : Als ik 10 snoepen heb en ik eet er 4 op.
Hoeveel heb ik er dan nog ?
Waarop Annabelle roept : Niets juf, want ik eet de rest op!
De onderwijzer vraagt. "Hoe noem je iemand die maar praat en praat terwijl niemand
luistert?"
Een leerling antwoordt."Een leerkracht natuurlijk!"
Waarom zijn de bananen krom?
Omdat ze anders niet in de brooddoos kunnen
Jantje vraagt aan de meester: “Waarom is de klas niet rond?”.
”Waarom moet de klas rond zijn Jantje? Dan kan je nooit meer in de hoek staan!”.
De godsdienstleraar vraagt aan de leerlingen: “Wie was de vader van Mozes?”.
Jantje zegt: “Movijf, meester”.
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-

Om in te kleuren:
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-

Een kort lesje Antwerps:
Aântoek = handdoek
Den almenak = kalender
Balk(h)oas = een kat
Bebbel = mond
E pakske frut = pakje frieten
Jelei = confituur
Ne kannonnevogel = kanarie
De piepkas = televisie
Ne pippo = een onhandig iemand
Nen touter = een schommel

Voor foto’s en weetjes over de vorige kampen kan je altijd terecht op onze site.

Dit jaar zal je ook jouw kind opnieuw kunnen volgen via de Facebookpagina

https://www.facebook.com/KLJMielen
6. Summer Party / Kidz Party.
Door de Corona-situatie zal er ook dit jaar geen Summer Party en Summer Party for Kidz
georganiseerd kunnen worden. Wij vinden het allemaal zéér jammer en we hopen op een
editie in 2022!
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7. Nuttige websites.
www.kljmielen.be
www.summer-party.be
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