Kamp 2018
The Wild Wild West

Rotselaar

Dag Cowboys en Indianen,
Zijn jullie klaar voor tien/zes dagen vol plezier? KLJ Strijtem nodigt jullie uit voor
tien onvergetelijke dagen avontuur! We zetten onze tipi’s op in Rotselaar en we gaan
er strijden tegen de cowboys zoals alleen echte indianen dat kunnen! Cowboys, maak
jullie borst maar nat want ook jullie hebben we zeker nodig! Oefen dus maar alvast
en maak je klaar voor een geweldig kamp. De leiding is er klaar voor en kijkt ernaar
uit om hun cowboys en indianen tot het uiterste te leiden.
Lees samen met je ouders dit boekje grondig door zodat je al een beetje weet wat
ons allemaal te wachten staat. Als je toch nog vragen of opmerkingen hebt, twijfel
dan niet om deze mee te delen aan de leiding.
Hier vind je nog even de groepsverantwoordelijken op een rijtje:

Kabouchkes: Femke (0491/ 59 40 89)
Woudlopers en Nijntjes: Tiemen (0471/ 31 74 84)
Strippen en Stroppen: Anke (0471/ 78 50 84)
Trippers: Elieze (0478/ 93 62 86)
Zjielen en Vedetten: Alexander (0491/ 87 81 22)
Hoofdleiding: Anke (0471/ 78 50 84) & Alana (0472/ 97 39 80)
Indien er nog vragen zijn kan u altijd terecht op ons infomoment. Dit
vindt plaats in de KLJ-lokalen op zondag 24 juni van 10u tot 12u.

WANNEER ZIJN WE WEG EN TERUG?
Voor de zjielen en vedetten begint het kamp al een dagje vroeger. Zij vertrekken
vrijdag 3 augustus samen met hun leiding op voorkamp. Samen met de leiding
zorgen zij er voor dat alle tenten gezet worden en het kampterrein klaar is voor tien
dagen plezier. Het exacte uur van vertrek zal jullie nog worden meegedeeld via mail
en sms.
Alle andere groepen (behalve de jongste kabouchen) vertrekken op zaterdag 4
augustus met de trein naar het kampterrein. We spreken allen verkleed af aan de
KLJ lokalen om 9u30. Voorzie een lunchpakket en genoeg drank voor de heenreis.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer rekenen op enkele lieve ouders die ons naar
het station van Denderleeuw willen voeren. Wees op tijd aan de lokalen en hou je
identiteitskaart/ kids-ID en eventuele medicatie klaar om aan de leiding af te geven!
Opgelet! Voor de jongste kabouchen (eerste leerjaar) zal het kamp slechts 6 dagen
duren. Zij worden op woensdag 8 augustus om 15u op het kampterrein verwacht.
Het is de bedoeling dat zij door de ouders naar Rotselaar gebracht worden. Er kan
eventueel onderling afgesproken worden om te carpoolen.
Op maandag 13 augustus komen we na 10/6 leuke dagen moe maar tevreden om
14u36 aan in Denderleeuw. Hopelijk kunnen we ook dan weer rekenen op enkele
lieve ouders om ons naar de lokalen te brengen. Terug aan de KLJ lokalen kan de
bagage rond 16u afgehaald worden (als de vrachtwagen op tijd vertrokken is).

Wat kost dat?
Voor de 10 dagen betaal je 140 euro. Voor broers of zussen is het 130 euro.
Voor 6 dagen (kabouchen) bedraagt het 80 euro.
Ter bevestiging zouden we aan de ouders willen vragen om het juiste bedrag over te
maken op rekeningnummer BE70 0682 1823 0425 met vermelding “Kamp +
na(a)m(en) van je zo(o)n(en)/dochter(s)” vóór 20 juli. Zouden wij uitdrukkelijk
mogen vragen om je aan deze datum te houden.

Wanneer brengen we onze bagage?
Je valies, veldbed/matras en slaapzak breng je woensdag 1 augustus tussen 19u en
21u naar de KLJ lokalen. Bij het binnenbrengen van de bagage wordt ook eventuele
medicatie aan de leiding overhandigd. Mogen wij jullie uitdrukkelijk vragen
maximum 1 grote valies en je slaapgerei (slaapzak en bedje) mee te nemen, dit om
plaatsgebrek op de camion te vermijden.

VERLOREN VOORWERPEN
Elk jaar opnieuw hebben wij heel wat verloren voorwerpen, die aan het eind van het
kamp helaas niet meer bij hun eigenaar geraken. Wij willen daarom vragen om
ALLES van je naam te voorzien! (KLJ-sjaal, -t-shirt en -pull, regenjas, ondergoed,
zakdoeken, handdoeken, washandjes,…) Dit voorkomt heel wat zoekwerk op kamp.
Voor de kleinsten is het handig dat er een lijstje wordt gemaakt met alles wat ze
mee hebben. Laat hen eventueel helpen bij het inpakken zodat ze weten wat ze bij
hebben. Belangrijk is dat je steeds alles netjes wegstopt in je valies, zo kan er niets
verloren gaan.

Tip: neem enkel spullen mee die duidelijk herkenbaar zijn (witte handdoeken of
sokken zijn uit den boze!)

WIE GAAT ER VOOR ONS KOKEN?
De kookouders die ons dit jaar culinair gaan verwennen zijn Bart (oudleider) &
Annick (papa en mama van Jef ,Paulien en Stan Bauwens), Koen/ Kalli (oudleider),
Charlotte en Maarten (oudleiding & mama en papa van Mil)

ZIJN WE VERZEKERD?
Door het lidgeld dat je reeds betaalde ben je verzekerd bij KLJ. De leiding is echter
niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde voorwerpen zoals een beugel, bril,
lenzen, fototoestel, gsm, mp3-speler,... WAARDEVOLLE VOORWERPEN LAAT JE
THUIS!!!
Meisjes of jongens die niet in de KLJ zitten maar toch graag eens meegaan op kamp
kunnen dit door een extra verzekering te betalen (€12), zo kunnen zij meegaan als
zomerlid.
Voor de verzekeringen is het belangrijk dat je je lidgeld betaald hebt en je medische
fiche hebt ingevuld. Voor wie dit nog niet gedaan heeft, gelieve dit zo snel mogelijk in
orde te brengen. De infofiche kan je invullen op onze website: www.kljstrijtem.be. Je
kan dit altijd navragen bij de leiding.

CENTJES?
Tijdens het kamp heb je heus geen pakken geld nodig. Een beetje zakgeld (12.50
euro) volstaat om een extra drankje of ijsje te kopen tijdens dagtocht of om
postkaarten en postzegels aan te schaffen.

MOGEN MAMA OF PAPA OP BEZOEK KOMEN?
Zoals het bij ons al jaren de gewoonte is, wordt er geen bezoekdag gehouden. We
raden daarom aan om niet langs te komen. U zou wel eens voor gesloten deuren
kunnen staan omdat de hele groep op stap is.

HOE ONTVANGEN WE BRIEFJES?
KLJ Strijtem
“naam van uw zoon of dochter”
Schrikstraat 7
3110 Rotselaar
Enkel en alleen bij dringende gevallen kan je de groepsverantwoordelijken of de
hoofdleiding telefonisch bereiken (telefoonnummers vind je vooraan in dit boekje).

KAMPREGELS!

Meegaan op kamp houdt in dat je akkoord gaat met volgende afspraken...
•

Er is respect voor elkaar, de leiding en de kookploeg!

•

Buiten de kookouders en de leiding, mag er NIEMAND in de keuken of
koelwagen!!!

•

Je draagt je KLJ-sjaaltje altijd. Wanneer je dit niet aanhebt tijdens de
formatie, mag de leiding je karwei geven.

•

Niemand verlaat het terrein zonder toestemming.

•

GSM’s laten we thuis! Zoniet, worden ze overdag verzameld door de leiding.

•

Afwas en karwei gebeuren onmiddellijk na het eten, zodat we snel met de
activiteiten kunnen beginnen. Loop dus niet weg als het aan jou is voor een
karweitje.

•

Afval hoort in de vuilzak.

•

Iedereen neemt deel aan de activiteiten.

•

Samen op kamp gaan en een groep vormen betekent dat er niemand
uitgesloten wordt en dat er geen kliekjes gevormd worden.

•

Het slapengaan gebeurt in stilte, onder begeleiding van de leiding en op vaste
uren. Hou het stil in de tent of slaapruimte.

•

Op kamp wordt er niet gerookt! Voor zij die het toch niet kunnen laten,
gebeurt dit ENKEL na toestemming van de ouders en de leiding, op een
afgesproken plaats.

•

Drugs worden niet getolereerd.

•

(Indien de leiding merkt dat iemand zich niet aan deze afspraken houdt,
mogen zij hem/haar naar huis sturen.)

WAT STOPPEN WE IN ONZE KOFFER?
“VOORZIE ALLES GOED VAN JE NAAM!!!!”
… Kleur de bolletjes als je de valies maakt …

Slaapgerief
О
О
О
О

Luchtmatras of veldbed
Slaapzak
Pyjama
Eventueel een deken

Kledij
О
Voldoende kledij voor 10 (5) dagen dat nogal vuil mag
worden (korte en
lange
broeken, T-shirts, dikke pull,
trainingspak,…)
О
Kousen en ondergoed om je gedurende 10 (5) dagen
behoorlijk te verschonen
О
Regenjasje
О
Een witte T-shirt die beschilderd mag worden
О
Goeie wandelschoenen, sportschoenen
О
Laarzen
Toiletgerief
О
О
О
О

Waskom
Washandjes
Handdoeken
Zeep, kam,borstel, tandenborstel en –pasta,
douchegel,shampoo,…

Zwemgerief
О
О
О

Zwembroek of badpak/bikini
Badmuts
Badhanddoek

Fietsen
De Zjielen en Vedetten gaan met de fiets. Zorg ervoor dat die
volledig in orde is (zodat wij niet met de gebakken peren zittenJ)
en voorzien van een fietsslot!
Alle fietsers brengen ook 1 reserveband en een fietshelm mee.
Allerlei
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
O

KLJ-sjaaltje (VERPLICHT)
eventueel KLJ-T-shirt en KLJ-pull
Zaklamp + eventueel reservebatterij
Schrijfgerief, adressen en postzegels (deze kunnen ook
worden aangekocht op kamp)
Drinkbus
Identiteitskaart/ kids-ID: deze wordt afgegeven aan de
leiding bij de dag van vertrek!
Zak voor vuil wasgoed
Voldoende zonnecrème (+after-sun), muggenzalf (zelf bij te
houden)
(papieren) zakdoeken
Rugzakje: voor de Nijntjes, Woudlopers, Strippen, Stroppen,
Zjielen en Vedetten is een stevige rugzak waar je slaapzak in
kan, zeer nuttig voor de tweedaagse
Zakgeld (zo’n 12.50 euro is ruim voldoende)
Verkleedkledij voor het kampthema: the wild wild west
Iedereen brengt ook een witte T-shirt mee (die na het kamp
een ander kleurtje mag hebben)
Zjielen en Vedetten, breng een campingstoeltje mee J

NUTTIGE WENKEN
•

Wij willen uitdrukkelijk vragen om GSM’s thuis te laten, zeker Kabouchkes en
Woudlopers en Nijntjes. GSM’s van Strippen, Stroppen, Trippers, Zjielen en
Vedetten worden overdag bijgehouden door de leiding of kookouders.

•

Ook CD-spelers/MP3 of computerspelletjes worden niet meegenomen.

•

Enkele leesboeken of gezelschapsspelen komen altijd van pas tijdens de vrije
momenten of bij slecht weer. Vergeet er wel je NAAM niet in te schrijven!

•

Geneesmiddelen worden bij het binnenbrengen van de bagage afgegeven aan
de leiding. Zo is een stipte inname verzekerd.
Gelieve bij het binnenbrengen van de bagage ook aan te geven indien uw kind
niet kan zwemmen, zodat wij onze voorzorgen kunnen nemen.

•

Wij willen uitdrukkelijk vragen om maximum 500gram snoep mee te
brengen. Extra snoep zal door de leiding worden afgenomen en na het kamp
terug bezorgd worden.

NOG EENS IN ’T KORT
•

Vertrek Zjielen en Vedetten

3 augustus (uur wordt nog meegedeeld)

•

Vertrek andere groepen

4 augustus om 9u30 verkleed aan de lokalen

•

Vertrek allerkleinsten

8 augustus om 15u op het kampterrein

•

Terugkomst

13 augustus

•

Bagage

woensdag 1 juli tussen 19u en 21u

•

Kampleiders

Anke (0471/ 78 50 84)
Alana (0472/ 97 39 80

•

Kookouders

Annick & Bart, Charlotte & Maarten en
Koen/Kalli

Samen met de hele leidingsploeg willen we ervoor zorgen dat het ook dit
jaar weer een onvergetelijk kamp wordt. Daarvoor rekenen we op jullie
inzet, enthousiasme en goed humeur, wat ongetwijfeld geen probleem zal
zijn!!!! Tot snel!!! De Leiding

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

Gelieve onderstaand strookje af te geven bij het binnen brengen van de bagage
Ouder(s)/voogd van ……………………………………………………………………………..uit

groep………………………………………………………..verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet gefotografeerd
mag worden en op de sociale media van KLJ Strijtem mag verschijnen.
Handtekening

