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Een klein beetje uitleg… 
 

Deze zomer nemen we de leden mee naar het KLJ dierenhotel. Dat wordt sowieso een beestige boel! Dit 

kunnen we letterlijk en figuurlijk nemen. De leiding voorziet tal van activiteiten. Van vuile dag waarop de 

leden het beest kunnen uithangen tot spelletjes met de hele KLJ waar ze als een echte kudde moeten 

samenwerken.  

In een hotel worden de gasten ook wel wat verwend. Dit zullen de leden aan de lijven ondervinden. 

Iedere dag zullen de kookouders het beste van zichzelf geven om een lekker middagmaal te maken. De 

leiding zal ervoor zorgen dat de leden voortdurend geanimeerd worden. Zelfs tot in hun slaap (hé Nand 

).  

We nemen de trein richting Koksijde waar ons dierenhotel gevestigd is. Hier zullen we een kamp lang 

genieten van het hopelijk mooie weer, het lekkere eten, de spelletjes,… We gaan veel lachen, af en toe 

eens kattenkwaad uithalen en anderen beetnemen. Kortom: we gaan er een geweldig kamp van maken. 

Eentje dat we niet snel zullen vergeten! 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

Als er nog vragen zijn, aarzel dan zeker niet om de 

leiding aan te spreken of een mailtje te sturen. Wij 

zullen met veel plezier antwoorden. 

Als je geïnteresseerd zou zijn om kookouder te zijn 

op kamp, dan mag je dit zeker melden bij de 

hoofdleiding. Dit kan door haar aan te spreken of 

een mailtje te sturen. Praktische afspraken 

hierrond worden later meegedeeld. 

 

kljwambeek@hotmail.com  

mailto:kljwambeek@hotmail.com
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Algemene informatie 
 

We verwachten de Delta’s, Bèta’s en de Alfa’s maandag 10 juli aan het station van Liedekerke. 
De treinuren worden ten laatste op 3 juli op onze site en facebookpagina gezet. Hou deze dus in 
het oog! Wie niet verkleed is in het thema, kan helaas niet mee. Ook je KLJ-sjaaltje is verplicht! 
Van daaruit vertrekken we met de trein richting Koksijde.  
We zitten een tijdje op de trein, daarom vragen we om een lunchpakket mee te brengen. 

Vergeet jullie drinken niet! Je mag ook gerust een spelletje meenemen om met je vrienden op de 

trein te spelen. 

Aan het station verzamelt de leiding:  
- Medische fiche 

- Eventuele medicatie (in apart zakje) 

- Identiteitskaart/ Kids-ID (niet de SIS-kaart!) 

- Ondertekende afsprakenstrook 

Op onze site vindt u een medisch fiche om af te drukken. Wij vragen u deze nogmaals in te vullen 

en aan de leiding te bezorgen bij het vertrek. Ook als er niets te melden is, hebben wij liever dat 

u dit op de medische fiche schrijft.  

De Kappa’s worden op 12 juli verwacht rond 14 uur, op de kampplaats zelf. Wij raden alle 

ouders aan om te carpoolen, aangezien we rekening houden met het milieu. De ouders geven de 

medische fiche, kids-ID en ondertekende afsprakenstrook en eventuele medicatie af aan de 

leiding bij aankomst.  

 

Scouts Zeedustra 

Kerkstraat 34 

Koksijde-Dorp (8670) 
   

De bagage zal dit jaar op zondag 9 juli verzameld worden. Breng je bagage tussen 14 uur en 16 

uur naar de pastorij in Wambeek. We vragen om de bagage van de Kappa’s mee te brengen op 

12 juli i.p.v. deze op 9 juli aan de pastorij af te zetten. 

 

 

  



5 
KLJ kamp 2017 

Praktische informatie 
 

Onze kampplaats is zoals vorig jaar niet uitgerust met bedden. Daarom moeten jullie dit jaar zelf 

een bedje meenemen. De leiding vraagt een veldbedje mee te geven, geen lucht- of gewone 

matrassen, geen lage bedjes. Dit om praktische redenen. Valiezen zullen namelijk onder het 

bedje geschoven worden. De KLJ heeft geen reservebedden voor de leden!  

Op onze kampplaats heb je geen zakgeld nodig. Een beetje zakgeld voor tijdens de uitstap is wel 

toegestaan. Wij stellen voor om tussen de €10 en €15 mee te geven. Het is enkel om een 

versnapering tijdens uitstap te kopen. Op de kampplaats is alles al voorzien. 

Wij bieden ook dit jaar postkaarten en postzegels aan. Voor één kaart en één postzegel vragen 

wij €1. Geef de adressen mee aan je kinderen op kamp. Zo krijgen jullie misschien een brief 

toegestuurd.  

Voor de ouders: 

 Alle leden die vertrekken op 10 juli betalen €145 

 De leden die vertrekken op 12 juli betalen €100 

De deelname van uw kind(eren) is pas bevestigd van 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 kan vanaf zaterdag 6 mei tot en met zondag 21 mei! 

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

Wat staat er in dit mailtje: 

 Naam/ namen 

 Geboortedatum per kind 

 Adres  

 Gsm ouder 

Deze gegevens hebben we nodig omdat we zo meteen een lijst kunnen opmaken van de 

deelnemende leden. Dan hebben we alle nodige gegevens op momenten van nood.  

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. Voor meer informatie kan je terecht op www.klj.be of bij de leiding.  

 

 

 

mailto:kljwambeek@hotmail.com
http://www.klj.be/
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Kampregels 

 

De leiding voorziet de hele dag spelletjes, het is dus niet de bedoeling dat er elektronisch 

(speel)goed zoals Nintendo’s, psp’s, tablets… worden meegegeven.  

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

kamp. 

GSM’s zijn toegelaten. Deze worden bij aankomst op kamp afgegeven aan de leiding. Op de 
afgesproken tijdstippen krijgen de leden hun GSM terug. Wanneer we GSM’s tijdens activiteiten 
of buiten de afgesproken tijdstippen zien, worden deze afgenomen en pas op het einde van het 
kamp teruggegeven. 
De leiding staat het niet meer toe dat de leden telefoneren naar hun ouders. Dit is omdat een 
gesprek vaak te zwaar valt voor kinderen met heimwee. Een berichtje kan wel. 
Voor de oudste leden kan het zijn dat er bij bepaalde spelletjes of activiteiten een GSM nodig is. 
 
De KLJ staat niet in voor beschadigde voorwerpen, als je iets meebrengt is het je eigen 
verantwoordelijkheid! (GSM’s worden in de GSM BOX gestoken en bewaart op de kamer van de 
leiding) 
 
Bij noodgevallen kan je de leiding contacteren. De nummers staan iets verder in het boekje. 
 

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.  

Wij tolereren geen pesten. Als de leiding pestgedrag opmerkt, dan wordt dit sowieso 

gesanctioneerd. Wij doen niet mee aan pesten!  

Het KLJ sjaaltje is het enige verplichte deel van ons uniform. We doen dit dan ook altijd aan. 

Uitgezonderd bij bepaalde dagen, dit zal de leiding dan wel meedelen. Ook op de uitstap wordt 

het KLJ-sjaaltje gedragen! 

 
 

   

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 meteen! 

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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Dagindeling 
 

8:15 Start muziek - opstaan 

8:30 Kampdans 

8:35 Ontbijt  

9:00 Klusjes 

9:45 Eerste activiteit 

12:25 Kamplied 

12:30 Middageten 

13:45 Platte rust of klusje  

14:00 Tweede activiteit 

16:00 Vieruurtje 

16:20 Derde activiteit 

17: 50 Toneeltje/ groepsmomenten (afwisselend) 

18:00 Avondeten 

19:00  Vierde activiteit 

20:30 Kampvuur (enkele dagen) 

21:00-22:30 Naar bed 

 

Er zijn enkele speciale dagen op kamp: 

Stammendag 

Uitstap 

Vuile dag 

WANNEER DEZE VALLEN IS NOG EEN VERRASSING! 
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Checklist 
 

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

o Veldbed (geen matras of laag bed) 

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 

 Aftersun (eventueel) 

Kledij: 

o KLJ-sjaaltje (VERPLICHT!)  

o KLJ-pull – andere pullen 

o Broeken  

o T-shirts 

o Kledij voor vuile dag 

o Goede stapschoenen 

o Schoenen die vuil mogen worden 

o Pantoffels 

o Regenkledij  

 Jas 

 Laarzen  

Tijdens een spel kan de 

kledij vuil worden, 

houd hier rekening 

mee als je je valies 

maakt.  

 

We vragen om alles 

te naamtekenen, ook 

de verkleedkleren! 
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 Dikke trui 

o Ondergoed 

 Onderbroeken 

 Kousen 

o Linnenzak voor de vuile kledij 

o Pet/hoedje 

o Zwemkledij (hoeft geen volledige zwemzak te zijn, dit is voor wanneer we 

waterspelletjes zouden spelen) 

Andere: 

o Brooddoos 

o Kleine rugzak 

o Enkele wasspelden 

o Zakgeld 

o Zakje vanillesuiker 

o Medicatie (afgeven aan leiding bij vertrek) 

o Kids-ID (afgeven aan leiding bij vertrek) 

o Postzegels, briefpapier, enveloppen en adressen 

o Dit is enkel voor de bèta’s en alfa’s: fiets 

Voor een kampvuur heb je veel hout nodig. Als jullie thuis wat hebben liggen en dit 

kwijt willen, mogen jullie dit binnenbrengen op dezelfde dag als de valiezen. Dank 

op voorhand! 

 

 

 

 

 

 

 

De leiding kan nog extra materiaal op de website en op de Facebookpagina posten. 

Houd deze zeker in de gaten 
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Contactgegevens  

 

Wanneer u dringende vragen hebt tijdens ons kamp, dan kan u ons contacteren op volgende 

nummers. Wij vragen dit wel enkel te doen in “noodgevallen”. 

Hoofdleiding: 

 Hanne:  0470 04 82 42 

Andere bereikbare nummers: 

 
   

Onze kampplaats is gelegen in de lokalen van scouts Zeedustra in Koksijde. 
Als u uw allerliefste bengeltje(s) een briefje wenst te sturen, kan dit op het volgende adres: 

   Scouts Zeedustra t.a.v. (Naam kind) 
Kerkstraat 34 
Koksijde-Dorp (8670) 

 

 

Elke dag zullen er foto’s verschijnen op onze facebookpagina. Zo kunnen de ouders het kamp een 

beetje meebeleven.  

 

   Like onze pagina dus snel! 

 
 

 

 

  

Kappa's 

• Sarah: 
0483464525 

• Celien: 
0472623296 

• Dylan: 
0474177251 

Delta's 

• Nienke: 
0471353880 

• Nele: 
0471673437 

• Laura: 
0478135094 

Bèta's 

• Lisa: 04 87 
61 04 67 

• Marthe: 
0471673382 

• Jasmien: 
0479754597 

Alfa's 

• Matthias: 04 
94167632 

• Hanne: 
0470048242 
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Afhalen leden 
 

Net zoals vorig jaar kunnen de ouders hun kinderen ophalen op de kampplaats zelf.  

De ouders zijn welkom vanaf 16u. Dan beginnen we ook aan het free podium. Als ouders een actje willen 

opvoeren dan mag dit uiteraard ook . We vragen wel om het terrein niet voor 16u te betreden. Dit 

omdat wij als leiding nog een afscheidsmomentje voorzien met de leden. 

Rond 17 uur beginnen wij aan de barbecue. Zoals vorig jaar zijn de ouders, jongere of oudere broers en 

zussen, een oma of opa welkom om mee aan tafel te schuiven.  

De KLJ vraagt een bijdrage van € 5 per persoon*. Aangezien wij het vlees op voorhand moeten bestellen, 

moet u inschrijven VOOR zondag 2 juli 2017.  

De leiding is er zich van bewust dat niet alle ouders zich kunnen vrijmaken. Voor deze ouders bieden wij 

de optie om hun kinderen op te halen tussen 18u30 en 20 uur.  

De leden eten sowieso mee. We voorzien eten voor hen dus het zou jammer zijn als ze plots vertrekken. 

Natuurlijk kan er een uitzondering gemaakt worden, maar dit moet dan voor het kamp met de leiding 

besproken en meegedeeld worden. 

*De leden die mee zijn op kamp moeten niet betalen voor de BBQ, dit zit in de prijs.  

*De € 5 moet gestort worden voor 8 juli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsprakenstrook 
 

Ik, ………………………………………………………………………, heb samen met mijn kind(eren) 

de kampregels  doorgenomen. Mijn kind begrijpt / kinderen begrijpen de afspraken 

en zal / zullen zich hieraan proberen te houden.  

Handtekening ouder(s), 
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Sfeerbeelden kamp ‘16 
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Alvast een spelletje… 
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Inschrijven vanaf 

zaterdag 6 mei tot en 

met zondag 21 mei! 

 

Wees er snel bij! 


