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Wat heb ik bij?
Wat doe ik als ouder? 
Afwijkende aawezigheden

Praktisch
Hoe schrijf ik in? 
Fiscale attesten

Afsprakenstrook voor iedereen
Afsprakenstrook voor de alfa's

Doe die skipakken, wandelschoenen en lederhosen
al maar aan want wij gaan naar KLJ-Tirol. We gaan
kennis maken met de bergen en de dallen, met de
natuur en de plaatselijke activiteiten zowel in een

zomers als een winters jasje.
Bij aankomst ben je verkleed in het thema!
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Aankomst vrijdag 10 juli '20 tussen 19u en 20u.
Vertrek woensdag 15 juli '20 tussen 19u en 20u.

Aankomst 16 juli '20 tussen 9u en 10u.
Vertrek maandag 20 juli '20 tussen 19u en 20u.

Wij raden aan om de carpoolen! Leden van bubbel 1 (+12) dienen
wel een mondmasker te dragen in de auto indien ze meerijden
met een andere ouder/gezin.
Bij het vertrek thuis, dan stuur je een sms naar het nummer: 0476
26 35 20. Met daarin de namen van de kinderen die in de auto
zitten. 
Respecteer de opgegeven uren! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bubbel 1: 

 
*Bubbel 2:

 
 
 

 
 
 

Bubbels

Alfa's, Omega's en
Bèta's

Vrijdag 10 juli '20 -
Woensdag 15 juli '20* 

Bubbel 1
 

Delta's en Kappa's

Donderdag 16 juli '20 -
Maandag 20 juli '20*

Bubbel 2
 

 



Eventuele medicatie in een papieren zak of plastiek doosje. Steek
hier een papier bij met duidelijke uitleg (Tijdstippen,
hoeveelheden, gebruik,...) 
Een aparte, dichte enveloppe op de manier zoals hieronder. Met
daarin: 

 
Wat heb ik bij?
 

Bij aankomst verzamelt de leiding:
 

- Identiteitskaart/ Kids-ID (niet de SIS-kaart!)
- Eventueel doktersattest.*

De volgende zaken niet je aan de buitenkant van de enveloppe.
- Medische fiche (! moet op papier.)
- Ondertekende afsprakenstro(o)k(en)
 

*Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een
risicoprofiel kunnen deelnemen aan het kamp als ze daarvoor een
huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een doktersattest kunnen
voorleggen. = Verplicht!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Medische fiche

AANGEVEN RISICOPATIËNT  

GROEP

NAAM OUDER + GSM NUMMER

VOLLEDIGE NAAM KIND

Afsprakenstroken



Wanneer je jouw kind(eren) komt afzetten of halen dan draag je
een mondmasker.
Hou voldoende afstand van de andere ouders. 
Blijf niet 'hangen'.
Je komt niet verder dan de aangeduide plaats.
Op de afzet-/vertrekplaats verwachten we maar één ouder per
kind. (Indien er een tweede persoon mee is dan blijft deze in de
auto!)
Leden die in bubbel 2 op kamp komen laat je thuis. Dit zowel bij
het afzetten als ophalen van leden uit bubbel 1.
Omgekeerd geldt hetzelfde. Bij het afzetten of ophalen van leden
uit bubbel 2 laat je leden uit bubbel 1 thuis.
Bagage van leden uit bubbel 2 wordt pas op de kampplaats
afgezet wanneer bubbel 2 hun kamp start. Niet samen met de
bagage van leden uit bubbel 1.
Zorg ervoor dat je kind(eren) alles op de goede manier bijhebben
zoals hierboven vermeld staat. (Denk aan de medische fiche,
enveloppe,...) 

 
Wat doe ik als ouder?

 

 
 

Afwijkende aanwezigheden
 
Dit jaar zullen we geen uitzonderingen maken in afwijkende
aanwezigheden. Omwille van de huidige situatie en de extra
maatregelen die wij moeten treffen. Afwijkende aanwezigheden
bemoeilijken dit hele proces. Dat wil dan ook zeggen dat er niemand
vroeger gehaald kan worden of later afgezet kan worden. Je gaat de
hele periode die voor jou van toepassing is mee.

 
 

 
 

 



Leden van bubbel 1 betalen €100
Leden van bubbel 2 betalen €95

Voor 1 lid:           KLJ KAMP NAAM VOORNAAM
Voor families:    KLJ KAMP NAAM VOORNAAM, VOORNAAM, …

 
 

 
 
Praktisch
 

 
Dit is in verhouding met het aantal dagen een beetje duurder dan
andere jaren. Maar wij moeten een aantal zaken aankopen om de
hygiëne en veiligheid van uw kinderen te kunnen waarborgen. (Zoals
rubber handschoenen, wegwerp handdoeken, alcoholgel,
ontsmettingsproducten, zeep, zakdoekjes, pedaalemmers,...) Alsook
de jaarlijkse inkomsten zijn wat minder door de hele crisis. (Geen
eetfestijn.) 

 
De deelname van uw kind(eren) is pas bevestigd van zodra u het geld
overschrijft op het rekeningnummer BE02 7340 2387 4840 met de
vermelding:

 

 
 
Inschrijven kan vanaf ZATERDAG 30 MEI 12U tot en met ZATERDAG
6 JUNI 12U. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inschrijvingen

Je bent niet ziek tot 5 dagen voor het
kamp.
Risicopatiënten hebben een doktersattest
om aan te tonen dat ze mee mogen.
Terugbetaling: leden die toch niet meer
meekunnen op kamp kunnen de helft van
het inschrijvingsgeld terugkrijgen maar
enkel op vertoon van een doktersbriefje. 
Je bent als ouder verantwoordelijk om
geen zieke kinderen mee op kamp te
sturen.

 
LET OP:

 
 

 



Via de onlinelink geef je alle nodige gegevens door. (Deze krijgen
jullie op voorhand in de mailbox.)
Je krijgt een bevestiging: ‘Wow, bijna volledig ingeschreven! Vervul
de laatste stappen en ga mee op kamp.’
Het juiste bedrag overschrijven.
Je krijgt een bevestiging via mail. (Let op: wij zitten volop in de
examens dus wij checken niet iedere dag de overschrijvingen.
Bijgevolg kan de bevestigingsmail even op zich laten wachten.)

Hoe schrijf ik in?
 

Stappenplan:
1.

2.

3.
4.

 
De medische fiche kan je online vinden en in je mailbox. Deze moet
ingevuld worden en een papieren versie moet afgegeven worden bij
aankomst. Geen medische fiche = geen kamp.
 

Fiscale attesten
 
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. 
 
Wij vragen om de attesten van de mutualiteit of fiscale attesten niet
mee te brengen op de laatste dag van kamp, want deze zaken gaan
verloren. Wij vragen om deze de allereerste KLJ-zondag van het
nieuwe werkjaar mee te brengen.



Brieven meegeven in de valies, hier kan dan bijvoorbeeld een datum
op staan wanneer het kind de brief mag openen. 
Digitaal een brief sturen. Je kan via briefopkamp@kljwambeek.be
een digitale brief sturen. Zet in het onderwerp van de mail de naam
van het lid en de groep.  De leiding zal de brieven op een vast
moment in de dag aan de leden tonen.

 
Tijdens dit speciale kamp zullen we geen post ontvangen. Alternatieve
manieren om een briefje “te sturen” zijn:

 

 
 
 
 
 
 
GSM: 
0476 26 35 20
 
 
 
 
 
 

 
ONDERWERP: Naam + groep
 
 
 
 
briefopkamp@kljwambeek.be
 
 
 
 
 

Contactgegevens

Bij "noodgevallen" kan u ons
steeds contacteren op het
volgende nummer. Gelieve dit
enkel in nood te doen!
 
De gsm-nummers die op onze site
te vinden zijn, worden tijdens het
kamp niet gebruikt!



Elektronisch speelgoed laat je thuis. (Ook fototoestellenen dergelijke.) 
Gsm’s mogen mee op kamp maar mogen enkel gebruiktworden op de aangegeven momenten. Tijdens dezemomenten mag je berichtjes sturen maar niet bellen. Wie te laat komt voor de kampdans, doet de afwas. Als de leiding pestgedrag opmerkt, dan wordt dit sowiesogesanctioneerd. Wij doen niet mee aan pesten! We doen altijd ons KLJ-sjaaltje aan. We hebben respect voor elkaar en het materiaal. Je blijft op het terrein! 

Iedereen helpt bij de klusjes. 
We gaan niet van tafel tijdens het eten. (Pipipet =uitzondering) 
We gaan slapen in stilte en blijven in ons bed tot de muziekstart. 
De snoepjes die we meenemen, delen we met elkaar.

 
 
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
 

 
Wanneer je gedrag onaanvaardbaar is, geeft de leiding je een
waarschuwing. Bij drie waarschuwingen worden je ouders
gecontacteerd en ga je naar huis. Wij hopen dat iedereen de
regels en afspraken nakomt want op deze manier is het leuk
voor iedereen.
 
 

kampregels
Algemene



Specifieke
kampregels

Je wast je handen:

Voor en na het eten.

Na het toiletgebruik.

Na het niezen, snuiten of hoesten.

Bij vieze handen.

Na elke activiteit.

We snuiten onze neus in een papieren zakdoekje dat we

onmiddellijk weggooien.

Papiertjes van snoep, koekjes,... laten we niet rondslingeren

maar gooien we meteen in de vuilnisbak.

We sluiten de vuilnisbakken altijd.

Wanneer we het kampterrein verlaten dragen we een

mondmasker (+12).

Zoek geen contact op met de kookploeg. 

Wanneer je je ziek voelt, zeg je dit tegen 

Bubbel 1 = Bèta’s, omega’s en alfa’s: Lisse

Bubbel 2 = Kappa’s en delta’s: Marloes

 
 
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

 

 
Neem zowel de algemene kampregels als de specifieke
kampregels samen met uw kind(eren) goed door. Wij hechten
hier veel belang aan en gaan hier dan ook streng op zijn. In deze
bijzondere tijden is het nakomen van deze regels van het
grootste belang!
 
 



Toiletgerief
 

 

Kledij
 

 

Drinkbus
Linnenzak voor de vuile kledij
Kleine rugzak
Enkele wasspelden
Medicatie (afgeven bij aankomst.)
Kids-ID (afgeven bij aankomst.)
Medische fiche (afgeven bij 
aankomst.)
Mondmaskers 

Bubbel 1: min 3. 
Bubbel 2: min 1

Klein ontsmettingsgelleke
Papieren zakdoekjes
 

KLJ-sjaaltje (VERPLICHT!) 
KLJ-pull – andere pullen
Broeken 
T-shirts
Kledij voor vuile dag
Goede stapschoenen
Schoenen  (vuile) 
Pantoffels
Regenkledij 
Pet/hoedje
Zwemkledij
Ondergoed   

Onderbroeken      
Kousen

 

Slaapgerief
 

 

Veldbed (geen matras of laag bed!)
Eventueel matje van weekend (kan
op veldbedje gelegd worden tegen
de kou in de tent.)
Kussen 
Slaapzak   
Pyjama
Zaklamp 

Extra materiaal kan via FB of
mail meegedeeld worden.
Kledij kan vuil worden tijdens het
spelen, hou hier rekening mee.
Naamteken alle kledij! Ook
sjaaltje! Dit geldt voor iedereen,
ook voor de oudere leden.

Andere
 

 

Checklist

Handdoeken
Washandjes 
Toiletzak

Tandenborstel
Tandpasta
Beker
Zeep
Shampoo
Haarborstel  
Zonnecrème
Aftersun (eventueel)
Teken-/insectenspray

Toiletgerief
 

 



 
 
8:15 Start muziek - opstaan
8:30 Kampdans
8:35 Ontbijt 
9:00 Klusjes
9:45 Eerste activiteit
12:25 Kamplied
12:30 Middageten
13:15 Klusjes en platte rust
14:00 Tweede activiteit
16:00 Vieruurtje
16:20 Derde activiteit
18:00 Avondeten
18:30 Klusjes
19:00   Vierde activiteit
20:30 Kampvuur (enkele dagen) 
21:00-22:30 Naar bed
 
 
 
 

Dagindeling



We zorgen ervoor dat de leden niet met te veel in éénzelfde ruimte
moeten slapen, spelen, eten,...
We verlaten het kampterrein zo min mogelijk. 
We passen onze spelletjes aan zodat er zo min mogelijk lichamelijk
contact is.
We voorzien meer vuilnisbakken.
We lassen momenten in waarbij de leden hun handen verplicht
moeten wassen.
We zorgen ook voor ontsmettingsgel zodat de handen buiten het
wassen ook op deze manier gereinigd kunnen worden.
We maken een quarantaineruimte voor zieke leden.
De kookploeg draagt in de keuken mondmaskers en handschoenen.
De kookploeg heeft eigen sanitair en dergelijke.
We poetsen volgens het volgende schema: 

 
 

Maatregelen die 
we nemen

Poets na elk
gebruik

Poets dagelijks Poets om de 2 
dagen

Poets na afloop

Materiaal om
te koken
Thermometer
Tafels

Deurklinken
Contactopper
vlakken
Kranen en
hendels
Handvaten
Tijltjes

Vaatwasser 
Vuilnisbakken

Al het
materiaal



Een oplijsting maken van de symptomen.
De huisarts contacteren. (We hebben contact opgenomen met een
huisarts in de buurt van de kampplaats. Deze is op de hoogte van
onze komst.)
We volgen de richtlijnen van de huisarts op.
Het zieke lid in quarantaine plaatsen.
Het zieke lid doet een mondmasker aan.
De ouders contacteren.
Met de leden van de groep in gesprek gaan. 
KLJ Nationaal contacteren. 

Indien iemand ziek is dan gaan we als volgt te werk:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

Ziek?

Wat na kamp?

Leden vermijden best tot 1 week na het kamp contact met
risicogroepen.
Leden nemen best NIET deel aan andere jeugdactiviteiten gedurende
1 week na het KLJ-kamp. (Geen andere kampen, speelplein,...)
Indien er een besmetting was tijdens het kamp dan vragen we aan
iedereen om na het kamp extra voorzichtig te zijn. Wanneer er
symptomen zijn tot 1 week na kamp, gelieve de KLJ te verwittigen
door een mailtje te sturen naar kamp@kljwambeek.be. 

 
 



 
Indien er nog vragen zijn aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar
kamp@kljwambeek.be. Wij proberen dan een zo duidelijk en goed
mogelijk antwoord te formuleren op uw vraag. Let wel op het feit dat
wij midden in de examens zitten. Het antwoord kan dus 'even' op zich
laten wachten. Alsook is het voor ons ook wat zoeken. Maar we doen
ons best.

 
Dit jaar zullen we jammer
genoeg geen famillienamiddag
met met free podium en
daaraan verbonden afsluitende
BBQ kunnen organiseren. Door
de huidige situatie is dit niet
verantwoord. 

Vragen?

BBQ

De leiding kijkt er alvast enorm
naar uit om op kamp te kunnen
gaan! Wij hopen jullie ook! Tot
dan!
Ellebooggroet, de leiding. 
 



Afsprakenstroken

Afsprakenstrook voor iedereen
 

Ik, ………………………………………………………………………........,
heb samen met mijn kind(eren) de algemene
kampregels en specifieke kampregels doorgenomen
Mijn kind begrijpt/kinderen begrijpen de afspraken
en zal/zullen zich hieraan proberen te houden. 
 
Handtekening ouder(s),.................................................
 
 
 
 
 

Afsprakenstrook voor de alfa's
 
 
Ik, …...…………………………………………………………………………,sta
toe/sta niet toe dat mijn +16 alfa: (naam)
………………………………………………………………. tijdens het ene
vooropgestelde momenten 1 alcoholische
consumptie (aanvaard voor +16) mag consumeren.
 
Handtekening ouder(s), ................................................


