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KLJ kamp 2015 

Een beetje uitleg… 
 

Dit jaar zal KLJ Wambeek helemaal betoverd worden door alle prinsen, prinsessen, draken, 

slechteriken, … van Disney. We hebben dan ook de ultieme plaats uitgezocht voor dit betoverde 

kamp, namelijk Dadizele.  
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KLJ kamp 2015 

Algemene informatie 
 

We verwachten de Jetzen, Kadejen en Peepjielen op dinsdag 7 juli in de voormiddag aan het station 
van Ternat. We kunnen jullie de exacte uren nog niet meegeven, aangezien deze nog niet op de site 
van de NMBS staan. De leiding zal een mail versturen naar de ouders van de ingeschreven leden met 
de uren ten laatste een week voor vertrek. Iedereen moet verkleed zijn als een Disneyfiguur. Wie 
niet verkleed is, kan helaas niet mee naar ons betoverd kasteel! Ook je KLJ-sjaaltje is verplicht!  
Van daar vertrekken we met de trein richting Dadizele. 

De valiezen breng je net zoals vorig jaar een dag vroeger binnen. Op maandag 6 juli verwacht de 

leiding jou en je valies aan de lokalen. Je kan ze binnenbrengen tussen 13 uur en 15 uur.  

De Chipper’n worden op vrijdag 10 juli in het kasteel ter Dadizele verwacht rond 14 uur. Wij raden 

alle ouders om te carpoolen, aangezien we nog steeds begaan zijn met het milieu.  

De Touwladder 

Ledegemstraat 13 

8890 Dadizele (Moorslede) 

West-Vlaanderen 

België 

Gelieve voor de Jetzen, Kadejen en Peepjielen een lunchpakket te voorzien. 

Aan het station verzamelt de leiding:  
- Medische fiche 

- Sis-kaart 

- Ondertekende afsprakenstrook 

Om het simpel te houden, verzamel deze per gezin in een envelop.  

Op vrijdag 17 juli kunnen de ouders hun Disneyfanaatjes komen afhalen aan het station van Ternat. 

Het uur is ook hier nog niet bekend. Net zoals bij het vertrek wordt de bagage afgezet aan de lokalen.  
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KLJ kamp 2015 

 

 

Praktische informatie 
Dit jaar is onze kampplaats uitgerust met bedden, er moeten dus geen veldbedjes meegesleurd 

worden.  

Zoals elk jaar zal er buiten geravot worden, dus breng ook kleren mee die vuil mogen worden.  

Op onze kampplaats heb je geen zakgeld nodig. Je centjes een waardevolle spullen laat je best thuis. 

Een beetje zakgeld voor tijdens de uitstap is wel toegestaan. Hiervoor hebben we ook richtlijnen: 

Groep 1: € 10,00 zakgeld 
Groep 2: € 10,00 zakgeld 
Groep 3: € 15,00 zakgeld 
Groep 4: € 15,00 zakgeld 

Wij bieden dit jaar aan onze leden postkaarten en postzegels aan. Voor één kaart en één postzegel 

vragen wij € 1,00. Geef de adressen mee aan je kind op kamp. Dan kan bericht krijgen van op kamp. 

Voor de ouders: 

 Alle leden van de Chipper’n betalen € 100,00.  

 De Jetzen, Kadejen en Peepjielen betalen € 145,00.  

 Als je 2 kinderen hebt die bij de Jetzen, Kadejen of Peepjielen betaalt de jongste €140,00. 

 Als je vragen hebt over de prijs voor jouw gezin, aarzel dan niet om de leiding te contacteren. 

De deelname van uw kind is pas bevestigd zodra u het geld overschrijft op het rekeningnummer 

BE02 7340 2387 4840 met de melding:  

Voor 1 lid: KLJ KAMP NAAM VOORNAAM 

Voor families: KLJ KAMP NAAM VOORNAAM, VOORNAAM, … 

Inschrijven tot en met 15 mei! 

We vragen ook om de inschrijving te bevestigen met een mailtje naar kljwambeek@hotmail.com. 

Dan hebben wij ook uw e-mailadres waarop we jullie kunnen bereiken indien er nog informatie over 

het kamp moet worden doorgegeven. Als wij de e-mail ontvangen worden de plaatsen voor jouw 

kinderen gereserveerd, deze worden pas bevestigd als we de betaling ontvangen.  

Een jeugdkamp is fiscaal aftrekbaar. Voor kinderen onder de 12 jaar kan je een kamp inbrengen als 

vermindering op belastbaar inkomen. Hiervoor moeten jullie beschikken over een bewijs van 

deelname. Je kan deze fiche vinden op onze site. Druk ze af en de hoofdleiding vult deze verder voor 

jou in. Voor meer informatie kan je terecht op www.klj.be. 

Achteraan dit boekje vindt u een medisch fiche. Wij vragen u deze nogmaals in te vullen en aan de 

leiding te bezorgen bij het vertrek. Stop de medische fiche, sis-kaart, ondertekende afsprakenstrook 

in een enveloppe met naam er op. Bij de hoofdleiding zal er een doos zijn waar u deze kunt 

bezorgen.  

  

mailto:kljwambeek@hotmail.com
http://www.klj.be/
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KLJ kamp 2015 

Kampregels 
Om het kamp voor iedereen aangenaam te maken hebben we enkele regels. Wij vragen aan de 
ouders om deze door te nemen met hun kind(eren) en deze te onderteken.  

Kostbare voorwerpen: 

De KLJ voorziet de hele dag spelletjes, het is dus niet de bedoeling dat er elektronisch (speel)goed 
zoals Nintendo, DVD’s, tablet… wordt mee gegeven.  

Dit geldt ook voor fototoestellen! De leiding en kookploeg zorgen voor voldoende foto’s op kamp. 

Bovendien willen wij geen GSM’s zien op kamp. Als je toch een GSM wil meenemen om een berichtje 
te sturen naar het thuisfront, vragen wij om die af te geven aan je leiding. Zij bewaren deze allemaal 
samen in een doos. Je krijgt hem terug op afgesproken tijdstippen.  
Als we een GSM zien tijdens een activiteit of buiten de afgesproken tijdstippen, dan neemt de leiding 
deze 24 uur in beslag. Voor leden van de Jetzen en Chipper’n is een GSM overbodig en verboden! 
De KLJ staat niet in voor beschadigde voorwerpen, als je iets meebrengt is het je eigen 
verantwoordelijkheid! 
Door voorbije jaren staat de leiding het ook niet meer toe om de leden te laten telefoneren met hun 
ouders. Een berichtje kan wel, maar een gesprek is voor kinderen met heimwee zwaar.  
Bij noodgevallen kan je de leiding contacteren. 

Huisregels: 

Bij het ochtendritueel moet iedereen na het afgesproken liedje klaarstaan voor de kampdans. De 
leiding zal op de eerste avond laten horen welk liedje dit is. Wie te laat komt, doet de afwas.  

Tijdens de platte rust moeten de groepen op hun kamer blijven. Bij mooi weer kan dit ook buiten 
doorgaan. De leden mogen materiaal zoals stiften een kleurpotloden lenen als ze het vragen aan de 
leiding, maar brengen deze telkens weer! 

Er is een nultolerantie voor alcohol, drugs en sigaretten. Als de leiding dit vindt bij de leden, dan 
worden ze meteen naar huis gestuurd.  

Als de leiding pestgedrag opmerkt en na 2 waarschuwingen gebeurt dit nog steeds, dan worden de 
ouders gecontacteerd. 

Het KLJ sjaaltje is het enige verplicht deel van ons uniform. Als we het kampterrein verlaten doen we 
dit aan. Als je het kwijt ben, kan je steeds een nieuw aankopen. Wie bij de uitstap geen heeft, krijgt 
een verloren-voorwerpen-sjaaltje. 

  

10 kampgeboden: 

1. We dragen ons sjaaltje met trots! 
2. Er wordt geluisterd naar de leiding, want deze heeft altijd gelijk! 
3. Je hebt respect voor iedereen en voor het materiaal. 
4. Te laat voor de kampdans betekent afwas! 
5. Pesten is onaanvaardbaar! 
6. Je blijft op het terrein.  
7. De klusjes doen we zonder gezeur en met een ! 
8. We gaan niet van tafel tijdens het eten! 
9. We gaan slapen in stilte en blijven in ons bed tot de muziek start.  
10. We delen met elkaar, ook de snoepjes! 
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KLJ kamp 2015 

Dagindeling 
8:00 Start muziek 

8:15 Kampdans 

8:30 Ontbijt  

9:00 Klusjes 

 10:00  Eerste activiteit 

 12:25 Kamplied 

 12:30 Middageten 

 13:30 Afwas en platte rust 

 14:00 Tweede activiteit 

 16:00 Vieruurtje 

 16:30 Derde activiteit 

 17:50 Kampdans 

 18:30 Avondeten 

 19:15  Vierde activiteit 

 21:00 Groep 1 naar bed 

 21:30 Groep 2 naar bed 

 22:00 Groep 3 naar bed 

 22:15 Groep 4 naar bed 

 

Speciale dagen: 

Stammendag: 12/07/2015 

Uitstap: 15/07/2015  
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KLJ kamp 2015 

Checklist 
 

Duid aan wat je al in je koffer hebt gestoken.  
 
Slaapgerief: 

o Kussen  

o Slaapzak 

o Eventueel een extra deken 

o Pyjama 

o Knuffel 

o Zaklamp  

Badgerief: 
o Handdoeken 

o Washandjes  

o Toiletzak 

 Tandenborstel 

 Tandpasta 

 Beker 

 Zeep 

 Shampoo 

 Haarborstel 

 Zonnecrème 

Kledij: 

o KLJ-sjaaltje (VERPLICHT!)  

o KLJ-pull 

o Broeken  

o T-shirts 

o Pullen  

o Kledij voor vuile dag 

o Goede stapschoen 

o Schoenen die vuil mogen worden 

o Pantoffels 

o Zwemgerief 

o Regenkledij  

 Jas 

 Laarzen  

 Dikke trui 

o Ondergoed 

 7 onderbroeken 

 7 paar kousen 

o Linnenzak voor de vuile kledij 

o Witte T-shirt om mee te knutselen 

o Pet 

Tijdens een spel kan de kledij vuil 

worden, houd hier rekening mee als 

je de valies pakt.  

Schrijf ook overal je naam in, vooral 

bij de Chipper’n! 

Ook in de verkleedkleren…. 
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KLJ kamp 2015 

 

Andere:  

o Brooddoos 

o Kleine rugzak 

o Enkele wasspelden 

o Zakgeld 

 € 10,00 voor de Chipper’n en Jetzen 

 € 15,00 voor de Kadejen en Peepjielen  

o Medicatie (afgeven aan leiding bij vertrek) 

o SIS-kaart (afgeven aan leiding bij vertrek) 

o Postzegels, briefpapier, enveloppen en adressen 

o Geld voor postkaartjes van de KLJ 
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Contactgegevens 
 

Indien er vragen of problemen zijn gedurende ons kamp, dan kan u met ons contact opnemen: 

Hoofdleiding: 

 Selien 04/73 61 00 14 

 Linde  04/ 79 84 18 94  

Groepen: 

 Chipper’n Marloes 04/88 47 48 67 

 Jetzen  Sarah   04/70 44 54 22 

 Kadejen Selien  04/73 61 00 14 

 Peepjielen Linde   04/79 84 18 94  

Gelieve enkel contact op te nemen als dit echt nodig is! 

Onze kampplaats is gelegen in de Touwladder in Dadizele 
Als u uw zoon of dochter een briefje wenst te sturen kan dit op het volgende adres: 

   KLJ Wambeek 

   Voornaam Naam 

   Ledegemstraat 13 

   8890 Dadizele 

 

 

 

 

Afsprakenstrook 
 

Ik, ………………………………………………………………………, heb samen met mijn 

kind(eren) de kampregels  doorgenomen.  Mijn kind begrijpt / kinderen 

begrijpen de afspraken en zullen zich hieraan proberen te houden.  

Handtekening ouder(s), 
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Medische fiche 
Gelieve dit nog eens in te vullen voor al uw kinderen. U vindt een lege fiche op onze site.  

Naam: ………………………………………………………………… Geboortedatum: ………/ …….. / ……………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. mama: …………………………………………………………… Tel. papa: ……………………………………………………… 

Naam ziekenfonds: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

SIS-kaartnummer: ……………………………………………….................................................................................... 

huisdokter: ………………………………………………………….. Tel. dokter: ………………………………………………….. 

Allergie voor: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Te nemen medicatie tijdens de kamperiode:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Heeft last van… 
 reisziekte? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 bedwateren? ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 rugkwalen? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 knieletsels? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 hooikoorts? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 astma? ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 andere lichaamsaandoeningen? …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mag de leiding in geval van problemen de huisarts raadplegen?  JA  /  NEEN 
Mag medisch gezien deelnemen aan volgende jeugdactiviteiten? 

Sport?  JA   /  NEEN 
Trektocht JA  /  NEEN 
Zwemmen  JA  /  NEEN 

Is gevaccineerd tegen tetanus?  JA  /  NEEN Wanneer? ……………………………………………………. 

Zijn er andere dingen in verband met de gezondheid die belangrijk zijn om te weten? Zo ja, welke? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


