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Aan alle leden en hun ouders, 
 
Het is eindelijk zover! Het schooljaar is gedaan en de zomervakantie is begonnen! 
Dit wil natuurlijk ook zeggen dat het KLJ-kamp in aantocht is! Dit jaar trekken we 
als supermarktketen naar Grobbendonk. Dit boekje bevat allerlei nuttige informatie 
over het kamp, zoals onder andere info over vertrek en aankomst, de kampregels, 
het dagschema, een wegbeschrijving naar de kampplaats en wat er allemaal in je 
valies moet. Dit boekje grondig lezen is dus de boodschap! 
 
Helemaal achteraan zit een medische fiche en een toestemmingsbriefje. Het is zeer 
belangrijk dat deze twee documenten, samen met de identiteitskaart of Kids-ID, 
worden afgegeven aan de leiding bij het vertrek van het kamp. Als je meerdere 
medische fiches nodig hebt kan je deze downloaden op onze website www.klj- 
nieuwrode.be onder ‘downloads’. 
 
Om de ouders van onze leden aan het thuisfront op de hoogte te houden over hoe 
het er in onze supermarkt in Grobbendonk allemaal aan toegaat, zal er regelmatig 
een kort tekstje verschijnen op onze facebookpagina en op onze website, onder 
‘kamp’. 
 
Mochten jullie nog bemerkingen of vragen hebben na het lezen van dit boekje, 
kunnen jullie altijd onze hoofdleiding Byrthe (0471/102441) of Pieter (0491/247571) 
contacteren, of de leider/leidster van de groep van je kind. Tijdens het kamp zelf 
vragen we jullie om enkel en alleen in dringende noodgevallen de leiding te 
contacteren. 
 
Raap je supermarktoutfit al maar bij elkaar, want wij kunnen alvast niet wachten 
om te vertrekken! 
 
Tot dan! 
 
Pieter, Lore DW, Alesi, Sarah, Siebe, Lore DB, Byrthe, Pauline, Julie, Sander, 
Alexander, Robbe, Dries, Janne, Daan, Sara, Rob, Lize, Elien, Arne, Sam, Zertehun, 
Jef, Michelle, Marie, Lisa, Waut, Bram, Tessa, Elias, Pieter-Jan en Jarne.
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Vertrek naar het kamp … 

 
 

Jeties, Rabbits en Delta's 
De drie oudste groepen gaan met de fiets naar de kampplaats. Wij verwachten jullie 
op zaterdag 20 juli om 8u30 aan de KLJ-lokalen met een fiets die perfect in orde is. 
Vergeet geen fietshelm en een fluovestje! Je bagage neem je ook mee naar de KLJ-
lokalen, deze wordt door de leiding naar de kampplaats gebracht. 
 
Lippies 
De Lippies gaan met het openbaar vervoer naar de kampplaats. Wij verwachten jullie 
op zaterdag 20 juli om 8u15 op de KLJ voor jullie bagage. Nadien worden jullie om 
8u45 aan het station van Aarschot verwacht. 
 
Kajotters en Noenies 
De twee jongste groepen worden op woensdag 24 juli om 8u30 op de KLJ verwacht 
met hun bagage. Zij zullen met de bus naar de kampplaats rijden. 
 
 
 

Terug naar huis…   
 
Op maandag 29 juli kunnen de leden terug opgehaald worden op de kampplaats zelf. 
Het adres en de wegbeschrijving staan op pagina 4 van dit boekje. 
 
Op 29 juli zijn we een hele dag bezig met het afbreken van ons kamp. Hiervoor 
kunnen we zeker hulp gebruiken van de ouders. Iedereen die het ziet zitten om te 
helpen met het inladen van de vrachtwagen of het afbreken van de laatste tenten, 
is welkom vanaf 12u op de kampplaats. We raden aan om werkhandschoenen mee te 
nemen. 
 
Ook voor het uitladen van de vrachtwagen in Nieuwrode zijn een paar helpende 
handen meer dan welkom. Het uitladen zal gebeuren op 30 juli in de namiddag. Het 
precieze uur van aankomst zal worden meegedeeld op Facebook en via sms. Als je 
graag op de hoogte wordt gehouden via sms, laat dan iets weten aan Dries 
(0498/819370). 
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Wat moet er allemaal in mijn valies?  

 
Slaapgerei 

o Matje/veldbed (we slapen in tenten, daarom raden wij 
een veldbed aan) 

o Kussen, kussensloop en slaapzak 

o Pyjama 

o Teddybeer 

o De Lippies, Jeties, Rabbits en Delta’s nemen ook een draagbare slaapzak en 
slaapmatje mee voor op tweedaagse en een trekrugzak waar dit allemaal in 
past. 

 

Toiletgerei 
o Tandenborstel en tandpasta, eventueel een bekertje 

o Kam of borstel 

o Handdoeken en washandjes 

o Wasknijpers om natte kleren op te hangen 

o Zonnecrème 

o Aftersun 

o Muggenwerend product 

o Zak voor de vuile was 

o Shampoo, douchezeep en handzeep wordt door ons aangekocht. Dit moeten 
de leden dus niet meebrengen. Als je toch je eigen zeep zou willen 
meenemen, moet deze biologisch afbreekbaar zijn. 

 

Kledij Geef bij regenweer zeker genoeg reservekleren mee! 
o Slechte kleren (T-shirts, shorts, pulls, lange broeken…) 

o Ondergoed 

o Kousen 

o Badpak, bikini of zwembroek 

o Zonnehoedje of pet 

o Regenjas 

o Een wit slecht T- shirt, dat nooit meer proper zal geraken 
(dit geldt enkel voor de Noenies) 

o Reserveschoenen 

o Stevige stapschoenen 

o Laarzen of andere waterdichte schoenen 

o Waterschoenen 

o Een klein rugzakje voor korte daguitstappen 

o Je supermarktoutfit
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Wat zeker mee moet 
o KLJ-sjaaltje! Indien je geen sjaaltje meer hebt, moet je er een aankopen bij 

het begin van het kamp. Vergeet dan zeker geen €5,00 mee te nemen. 

o Je medische fiche (deze wordt afgegeven bij vertrek) 

o Je toestemmingsbriefje (deze wordt afgegeven bij vertrek) 

o Zaklamp 

o Drinkbus (voorzien van naam!) 

o Kajotters, rabbits en Delta’s: speculoospasta* 

o Noenies en Lippies: choco* 

o Jeties: confituur* 

*deze producten moeten zeker GEEN MERKPRODUCTEN zijn. 
 

Niet verplicht, maar wel handig 
o Kleine papiertjes (om briefjes naar elkaar te schrijven) 

o Briefpapier (om brieven naar huis te schrijven) 

o Voorgeschreven en gefrankeerde enveloppen 

o Schrijfgerief 

o Stripboeken en leesboeken 
 

Wat NIET mee mag 
o Ipod, Ipad… 

o Waardevolle voorwerpen zoals juwelen 

o Alcohol, sigaretten en drugs 

o Geld 

o GSM* 

o Snoep mag niet meer worden meegenomen van thuis en ook niet worden 
opgestuurd. De leiding zal zorgen voor de nodige zoetigheden. 

(*) Kajotters, Noenies en Lippies brengen GEEN GSM mee. Jeties, Rabbits en Delta’s 
mogen hun GSM meenemen op kamp, en moeten deze afgeven aan de leiding. Er 
worden tijdstippen afgesproken waarop ze hun GSM even terugkrijgen. 

 

Wanneer er dingen meegebracht worden die niet toegelaten zijn, zal de leiding deze 
in beslag nemen tot het einde van het kamp. Ook zakgeld is niet nodig en dus ook niet 
toegelaten op KLJ kamp. 
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Wegbeschrijving     
 

 

 

Het adres van de kampplaats is: 

Koolaardestraat, 2280 Grobbendonk 

 

Het domein is volledig afgesloten met een hek en heeft 3 poorten. Van één poort 
krijgen wij de code. Het is dan ook de bedoeling dat alle ouders bij het halen van de 
kinderen naar die poort komen. Deze bevindt zich op het einde van de 
Koolaardestraat. Er zal op dat moment een leiding aanwezig zijn om jullie binnen te 
laten. Moest de poort gesloten zijn kan je bellen naar Byrthe (0471/102441) of Pieter 
(0491/247571). Na het binnenrijden van de poort is het ongeveer 1 km rijden tot aan 
de parking. Deze zal aangeduid staan. 
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Nuttige info 
 

Adres 

Wil je brieven sturen naar de leden, kan dit naar het volgende adres: 

 

 

 

 

 

 

De leden kunnen natuurlijk ook brieven naar huis sturen. Gelieve dan, samen met het 
briefpapier en het schrijfgerei, gefrankeerde en voorgeschreven enveloppen mee te 
geven. 

 

Kleding en andere voorwerpen voorzien van naam 
Kinderen zijn supertalenten in het kwijtspelen van voorwerpen of het per ongeluk 
meenemen van voorwerpen van andere kinderen. Zorg er dus voor dat alle 
kledingstukken, washandjes, handdoeken, drinkbus, sjaaltje… goed en duidelijk 
gemerkt zijn. 

De verloren voorwerpen kunnen opgehaald worden aan het einde van het kamp of aan 
het begin van het volgende KLJ-jaar. 

 

Extraatje om mee te nemen 
Zoals reeds vermeld in de bagagelijst vragen wij om het volgende mee te nemen op 
kamp: 

o Kajotters, rabbits en Delta’s: speculoospasta 

o Noenies en Lippies: choco 

o Jeties: confituur 
 
 
 

29 Bn Logistiek 
Kwartier Den Troon 
Naam van het kind 
Jeugdkamp KLJ Nieuwrode 
Bevrijdingsstraat 31 
2280 Grobbendonk 
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Tweedaagse 
Zoals elk jaar zullen de Lippies, Jeties, Rabbits en Delta’s op tweedaagse gaan. Dit 
wil zeggen dat zij allemaal een trekrugzak op kamp moeten meenemen waarin hun 
matje en slaapzak past. 

We proberen de jonge rugjes van onze leden te sparen en nemen alleen het 
hoogstnoodzakelijke mee op tweedaagse. Hoe lichter de rugzak, hoe beter. 

 

Contact in noodgevallen 
Wanneer er zich aan het thuisfront een noodgeval voordoet en u ons wil bereiken 
terwijl we op kamp zijn, kunt u best bellen naar Pieter (0491/247571) of Byrthe 
(0471/102441). 

 

Sjaaltjes en pulls 
Het enige kledingstuk dat verplicht is op kamp is het KLJ-sjaaltje. Heb je er geen 
meer of ben je het jouwe verloren? Dan kan je er altijd eentje kopen aan het begin 
van het kamp voor €5. 

Een KLJ-pull is niet verplicht maar wel handig. Je kan altijd een nieuwe voor €25, of 
een tweedehandspull voor €5 euro kopen. 

 

Vragen? 
Zit je nog met vragen? Dan mag je altijd de leiding van de groep of de hoofdleiding 
contacteren. Hun gsm-nummers en mailadressen vind je op onze website. 
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Afspraken tijdens het kamp     
 
Ook in de supermarkt hoort men zich te gedragen, daarom hebben we 
enkele regels opgesteld om het kamp vlot te laten verlopen. Op de 
eerste dag van het kamp worden deze regels nog een keer overlopen 
samen met de leden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Draag steeds jouw KLJ-sjaaltje. 

• Respecteer iedereen: leiders, kookouders en medekampgenoten. 

• Respecteer het uur waarop je moet gaan slapen. 

• Voer de taakjes die je krijgt van de leiding steeds uit. 

• Blijf van spullen af die niet van jou zijn. 

• De keuken en de tenten van de leiding en kookploeg worden  
niet zonder toestemming betreden. 

• Het terrein wordt nooit verlaten zonder leider of leidster. 

• Met een probleem kan je steeds terecht bij de leiding. 

• Er wordt niet gespeeld met eten of drinken. 

• Gehoorzaam iedere leider en kookouder. 

• Er wordt niet gepest. Ga naar jouw leiding als dit wel gebeurt. 

• We liegen nooit. 

• Draag steeds je schoenen en loop  
nooit rond op blote voeten. 

• We gaan niet aan tafel voordat onze  
handen gewassen zijn. 
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Dagschema 

Hoe ziet een dag op kamp eruit? 

 

8u00 De leden worden wakker gemaakt. 

8u30 Tijd voor het ontbijt! 

9u30 Joepie, eerst blok om spelletjes te spelen. 

12u30 Tijd voor het middageten en nadien een dutje. 

14u30 Joepie, opnieuw spelletjes spelen. 

18u00 Yummie, tijd voor het avondeten! 

19u00 Even neerzitten voor het toneeltje van de leiding 

19u30 Joepie, nog even spelen voor het tijd is om naar bed te gaan. 

19u30 Kajotters poetsen hun tanden. 

20u00 Kajotters kruipen in bed en de Noenies poetsen hun tanden. 

20u30 Noenies kruipen in bed. 

21u00 Lippies poetsen hun tanden. 

21u30 Lippies kruipen in bed en de Jeties poetsen hun tanden. 

22u00 Jeties kruipen in bed en Rabbits poetsen hun tanden. 

22u30 Rabbits kruipen in bed. 

22u22 Tijd voor de leiding om even op adem te komen en de dag te bespreken. 
 
 
 
 

 
Dankuwel! 

 
Tot slot willen we nog een paar mensen bedanken: 

 

Eerst en vooral een dikke merci aan onze lieve kookies die elke dag 
lekker eten op ons bordje toveren! Maar ook bedankt aan onze 
prakti’s die de leiding en de kookies zullen helpen wanneer ze handen 
te kort komen! 

 

Wie we ook deze keer weer niet mogen vergeten, zijn jullie uiteraard. 
Onze schatten van leden! En natuurlijk ook hun lieve ouders, want 
zonder ouders, geen kindjes! 

 

 

Dankjewel om mee te gaan op kamp, wij kijken er al vast enorm naar 
uit!!  
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Medische fiche kamp KLJ-Nieuwrode 

Beste ouders, wij vragen u om deze fiche zo zorgvuldig mogelijk in te vullen in het belang 
van uw zoon of dochter. De begeleiding heeft deze gegevens nodig om de jeugdwerking 
optimaal te kunnen organiseren. Indien u over uw kind bepaalde gegevens mondeling wil 
toevertrouwen, kan u altijd contact opnemen met iemand van de begeleiding. 
Persoonlijke medicatie wordt aan het begin van het kamp aan de leiding gegeven met 
duidelijke vermelding van naam van het kind en afspraken rond inname. Er zal iemand 
van de leiding hiervoor verantwoordelijk zijn. Vergeet ook de twee kleefbriefjes van het 
ziekenfonds niet! 

Mag uw kind medisch gezien deelnemen aan deze jeugdactiviteiten?  

o Sport  ja/neen 

o Trektocht ja/neen  

o Zwemmen ja/neen 

Zijn er ziekten te melden (luizen, astma, suikerziekte, huidaandoeningen, epilepsie, 
hartaandoeningen of anderen)? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Is uw kind gevoelig of allergisch voor: 
Geneesmiddelen, zo ja welke? ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Bepaald stoffen, zo ja welke? ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Levensmiddelen, zo ja welke? ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Grassen of planten, zo ja welke? …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Is uw kind vegetarisch of heeft hij/zij andere allergieën waar de Kookies rekening  
mee moeten houden (bijvoorbeeld: notenallergie?)? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus?   ja/neen 
Datum eventuele inenting ……/……/……… 

Zijn er andere aandachtspunten waar de leiding rekening mee moet houden?  
(bijvoorbeeld: vlug moe, bedwateren, slaapwandelen of andere zaken?) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gelieve hier twee kleefbriefjes van het ziekenfonds te kleven. 

 
 
 

Voor het kamp vragen wij de KIDS-ID EN ID-kaart van uw kind mee te geven.  

Naam en voornaam ondergetekende: 

Datum:           Handtekenng: 
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Toestemmingsbrief Kamp KLJ Nieuwrode 
 

Ik, ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ouder/voogd van, ……………………………………………………………………………………………………………… 

Verklaar dat mijn kind mee mag op kamp met KLJ Nieuwrode tijdens de periode van 
……/07/2019 tot en met 29/07/2019  

Datum en handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 
Breng jij de volle winkelkar naar de kassa? 
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Kleuren maar! 
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Alvast enkele foto’s van het kamp van vorig jaar, 
om in de stemming te komen… 
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Verantwoordelijke uitgever: 
Van der Meiren 
Kraaikant 71 

3221 Nieuwrode 
 
 

 


