
Kamp 2022 

Beverst  



Hoi, super leuke KLJ’ers! 
 
Na een jaar lang vol spanning uit te kijken, is het eindelijk zo ver. Het kamp 
komt eraan! 
Dit jaar trekken we naar Beverst om daar heel wat spetterende activiteiten te 
beleven. We verblijven in DE BIBERIST  (Zonhoevestraat 28, 3740 Beverst).  
 
Onze valies staat al helemaal klaar en hopelijk gaat ook de jouwe dit jaar 
mee! Ben je nog niet helemaal overtuigd? Lees dan dit boekje, hierin vind je 
alles wat je maar over het kamp wil weten.  
 
Wat is dat eigenlijk, op kamp gaan? 
Het kamp is het hoogtepunt en de afsluiter van het KLJ-werkjaar. Eigenlijk kan 
je het kamp niet zomaar beschrijven in een paar woorden, maar op de 
eerste plaats gaat het vooral om PLEZIER! Negen dagen lang krijgen jullie de 
ganse tijd kei toffe activiteiten voorgeschoteld, samen met jouw groep of 
zelfs met alle groepen samen!  

Wie gaat er mee op kamp? 
Uiteraard zal de leidingploeg gedurende deze negen dagen goed voor jullie 
zorgen. Maar dit kunnen we niet alleen, daarom nemen we elk jaar ook een 
kookploeg mee om onze buikjes met allerlei lekkers te vullen.  
En hopelijk zullen jullie, de leden, ook massaal aanwezig zijn! 

 

 



Wanneer en hoe gaan we op kamp? 

Vertrek: 

- Pagadders en pubka’s: We verwachten jullie allemaal op maandag 
11 juli om 10 uur aan het lokaal met de fiets! 

- Ukkies: De ukkies worden zaterdag 16 juli verwacht op de 
kampplaats zelf. Jullie zijn welkom om 14 uur!  

Terugkomst: Jullie zullen dankzij al die pret wel niet veel aan het thuisfront 
gedacht hebben, maar zij zeker en vast wel aan jullie. Na negen dagen is het 
dan ook tijd om heel je familie een dikke knuffel te geven. De ouders mogen 
hun kinderen komen ophalen op woensdag 20 juli tussen 16u tot 18u. Wij 
voorzien een hapje en een drankje voor jullie. Graag willen we u dan ook 
onze prachtige kampdans laten zien, we dansen hem met zen allen om 17u. 
Indien je ouders er niet bij kunnen zijn, gelieve dan op voorhand een seintje te 
geven aan de leiding of probeer af te spreken om met iemand mee te 
kunnen rijden. 

Praktische informatie 

- Bagage:  
Op donderdag 7 juli moeten jullie je bagage binnen brengen op de 
KLJ. Dit kan tussen 18u tot 19u.  
 
Op vrijdag 22 juli kan je jouw spullen weer komen ophalen. Dit is ook 
tussen 18u tot 19u. Je kan natuurlijk ook zelf je fiets of bagage mee 
naar huis nemen, dit zouden wij graag op voorhand weten. Daarom 
vragen we ook vriendelijk om het strookje achteraan het boekje in 
te vullen en af te geven wanneer je  jouw bagage komt 
binnenbrengen. 
 

- Betaling: 
De prijs van het kamp bedraagt €110 voor de pagadders, pubka’s 
en €65 voor de ukkies! Voor het tweede, derde … kind krijg je €5 
korting. In deze prijs is alles inbegrepen! We houden deze prijs zo 
laag mogelijk zodat iedereen zeker mee kan, kan je in jouw 
huishouden iets meer aan mag je altijd een vrije gift toevoegen. 
 
Omdat het voor ons veel overzichtelijker en makkelijker is, vragen we 
jullie het kampgeld over te schrijven naar BE81735142050424met als 
mededeling: ‘Naam kind + kampgeld 2021 + groep van het kind’.  
Bijvoorbeeld: Floor Sterckx + kampgeld 2021 + leiding. 



(Je kan best ook het bewijs van overschrijving bijhouden, er kan 
namelijk altijd iets mislopen.) 
 

Dit jaar zullen de inschrijvingen sluiten op 30 juni om 23:59. Je kan je inschrijven 
via de volgende link: https://forms.gle/B3mvu5uEnFW2US448 .   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kampthema 

Dit jaar kozen we als kampthema: DE JOB VAN JE DROMEN!  We vragen jullie 
dan ook om allemaal verkleedkleren rond dit thema mee te brengen. Ga 
zeker niets nieuw kopen, met wat creativiteit kan je zelf iets mooi in elkaar 
knutselen. Laat je fantasie maar werken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat neem je mee op kamp 

- Het KLJ-sjaaltje (verplicht!!!), eventueel ook t-shirt en trui. 
- Verkleedkleren rond het thema: beroepen  
- Veldbed  
- Eigen bord, bestek, beker, kom  
- Een onderlaken 
- Een slaapzak 
- Een kussen 
- Kledij: 

o Voldoende ondergoed 
o Sokken 
o T-shirts 
o Truien en een extra dikke, warme trui voor s’avonds 
o Shorten en broeken 
o Regenjas  
o Pyjama  
o Zwembroek of bikini 

- Toiletzak: zeep, douchegel, tandenborstel, tandpasta, bekertje, kam… 
- Voldoende washandjes en handdoeken 
- Zonnecrème, eventueel een pet of hoedje 
- Zakdoeken 
- Pantoffels, sandalen voor binnen 
- Slechte schoenen 
- Stevige wandelschoenen 
- Een zak voor je vuile was 
- SIS-kaart (Verplicht voor iedereen!) 
- Identiteitskaart of pasje (verplicht voor iedereen!) 
- Schrijfgerief en adressen van diegene waarnaar je een kaartje wil sturen, 

postkaarten en postzegels zijn op kamp verkrijgbaar. Breng hiervoor een 
beetje zakgeld mee. 

- Medicijnen als je deze moet innemen. Deze kan je best aan de leiding 
geven aan het begin van het kamp. 

- Kleren die heeeeeeeeeeeeeeel vuil mogen worden. 
 

 

BELANGRIJK! 

Schrijf je naam op je spullen, zo gaan ze niet verloren!  
Neem slechte kleren mee op kamp, ze gaan zeker en vast vuil worden!!! 



Medische fiches  
Gelieve de medische fiches die bijgevoegd zijn ingevuld mee te brengen bij 
het binnenbrengen van de bagage. Je mag deze ook ingevuld mailen naar 
Floor: floorsterckx1@gmail.com . 
Als je medicijnen moet innemen breng dan ook een duidelijk briefje mee 
waarop staat wanneer (hoeveel maal per dag, voor of na het eten…) je deze 
moet innemen. De leiding kan er dan op toekijken dat het niet vergeten wordt. 

Extra mee te nemen per groep 
Ukkies: 

- Om problemen te vermijden, kan je best op voorhand alle adressen op 
de enveloppen schrijven! 

- Heeeeel slechte kleren, die eventueel de vuilbak in mogen. 

Pagadders:  

- 2 daagse materiaal: een slaapmatje, een slaapzak, een degelijke 
rugzak (om eten en drinken mee te nemen) en stevige 
wandelschoenen. 
Jullie slapen in overdekte schuur of in een tent. De slaapzakken, matjes 
enz… worden met de wagen ter plaatse gebracht. 

- Heeeeel slechte kleren, die eventueel de vuilbak in mogen.  

Puber en kadullen  

- 2 daagse materiaal: een slaapmatje, een slaapzak, goede 
wandelschoenen, een grote trekkersrugzak of andere GROTE rugzak die 
goed draagt. Jullie moeten namelijk je slaapmatje, slaapzak, eten en 
drinken de hele tocht meenemen. 

- Heeeeel slechte kleren, die eventueel de vuilbak in mogen. 

 

Opmerking: Wij hebben enkele slaapmatjes op de KLJ, maar dit zijn er niet 
genoeg voor iedereen. Dus als je er zelf eentje hebt, breng je het best mee! 

 

 

 

 

 

 

 



Wat neem je niet mee op kamp? 

Je gsm, tablet, mp3-speler, wekker, digitale camera, breekbare spullen… 
Deze zaken heb je niet nodig op kamp, indien we ze ontdekken worden 
ze afgenomen en op het eind van het kamp teruggegeven. Laat 
waardevolle spullen gewoon thuis, dan kunnen ze ook niet stuk of 
verloren gaan! 

Snoep, koeken, drinken, …  
Je krijgt eten en drinken genoeg op kamp! Enkel voor de rit richting het 
kamp mag je iets meenemen, dit dien je af te geven wanneer je op de 
kampplaats komt. 

Nieuwe kledij, stijltang, make-up… 

Als je de ganse dag gaat ravotten, wordt je hoogstwaarschijnlijk wel 
eens vuil. Neem daarom geen nieuwe kleren mee, enkel oude!  

Ook en stijltang en make-up en dergelijke zijn uit den boze! 

Alcoholische dranken, rookgerief, drugs,… 
Bij KLJ-Schoot worden geen van deze dingen op kamp getolereerd bij 
de leden en de leiding. 

Spullen die slecht tegen warmte kunnen. 

De bagage gaat met een container naar Roeselare, als de zon hier op 
schijnt wordt het binnenin een container al snel 50°. Neem dus geen 
spullen mee die hier niet tegen kunnen. Steek bijvoorbeeld geen 
chocolade in je bagage (dit meenemen is sowieso ook al verboden.) 

 
Zakgeld. 

Op kamp mag er niets gekocht worden, eten en drinken zit in de prijs 
inbegrepen en krijg je voldoende. Enkel om postkaartjes of brieven te 
versturen mag je een beetje geld meenemen. Postzegels en postkaartjes 
zijn via de leiding te verkrijgen. Neem niet meer mee dan nodig, dan kan 
je het ook niet verloren doen. 



Correspondentie 
Vergeet de adressen niet mee te brengen van de mensen waar je een brief 
naar wil schrijven. Denk ook aan enveloppen (eventueel kan je de adressen 
vooraf al op de enveloppen schrijven). 

Zeg ook aan je ouders, familie, of vrienden dat ze hun brief vroeg genoeg 
opsturen, de post kan in deze periode wel eens vertraging hebben. 

Ons adres: 

De biberist  
Zonhoevestraat 28 
3740 Beverst  
 

Voor de ouders: in dringende gevallen kan je ook telefonisch contact 
opnemen met de leiding, zij zullen je dan verder helpen.  

Let wel op: de leiding hun GSM’s zullen overdag mogelijk niet opgenomen 
worden als deze met de activiteiten bezig zijn, je kan wel iets inspreken op de 
voicemail.  

Hoofdleiding Floor en Julie zullen wel altijd bereikbaar zijn.  

Ukkies: 
Floor : 0468/32.91.59 
Emma: 0472/89.31.74 
Quinten : 049/77.12.27 

Pagadders: 
Nele: 0471/66.66.08 
Lore: 0471/40.54.43 
Julie: 0499/72.41.72 
 
pubers :  
Sarah: 0468/16.38.29 
Milan: 0472/04.11.61 

Kadullen: 
Jasper: 0491/50.63.65 
Chloë: 0499/73.18.40 

Gelieve enkel in noodgevallen te bellen !!! 



 
 
 
Hoe ziet een kampdag eruit? 
Altijd al benieuwd geweest hoe zo’n kampdag er nu eigenlijk uitziet? 
Natuurlijk verloopt geen enkele dag hetzelfde, telkens staan er weer nieuwe, 
toffe spelletjes op het programma. In grote lijnen ziet een kampdag er als 
volgt uit: 

(Let op!!! Op kamp zetten we de klok een uurtje terug, dus GMT - 1, dit omdat 
jullie anders moeten gaan slapen als het nog licht is.) 

07u30 De wekker van de leiding loopt af. 

08u00 Tijd om op te staan! Iedereen wordt gewekt uit dromenland, poetst zijn 
tanden, wast het slaapzand uit zijn ogen en maakt zich klaar om te ontbijten. 

08u30 Iedereen schuift aan de ontbijttafel om zijn hongerige buikjes te vullen. 

09u30 Ochtendformatie en start van de activiteiten. 

12u30 Aan tafel, de kooks hebben heerlijk eten klaargemaakt om je weer 
energie te geven voor de rest van de dag. 

13u00 Platte rust om het eten wat te laten zakken. Een half uur mag er niets 
gedaan worden, dan mag je je een half uurtje in stilte bezighouden, Bvb. een 
briefje schrijven, een strip lezen, een dutje doen,…. 

14u00 Namiddagactiviteit 1. 

16u00 Vieruurtje: een stuk fruit of een koek. 

16u30 Namiddagactiviteit 2. 

18u30 De laatste maaltijd van de dag. 

21u30 De ukkies zijn moe en kruipen in hun slaapzakjes. 

22u00 De pagadders maken zich klaar voor dromenland. 

22u30 De pubers gaan hun knuffels vergezellen in bedje. 

23u00 De kadullen gaan slapen 

23u00 Dagelijkse bestuursvergadering voor de leiding. 

 

 

 

 



Hieronder vind je briefjes om aan je familie, vriendjes… te geven, zodat zij je 
een briefje kunnen schrijven op kamp. 

Hoi, van 11 tot 20 juli ben ik op kamp met 
de KLJ, als je wil kan je me een briefje 
schrijven. Mijn adres is: 

………………………………………………… 

De biberst 
KLJ Okee Schoot 
Zonhoevestraat 28   
3740 Beverst  

Groetjes ….………………………………... 

Hoi, van 11 tot 20 juli ben ik op kamp met 
de KLJ, als je wil kan je me een briefje 
schrijven. Mijn adres is: 

………………………………………………… 

De biberst 
KLJ Okee Schoot 
Zonhoevestraat 28   
3740 Beverst  

Groetjes ….………………………………... 

Hoi, van 11 tot 20 juli ben ik op kamp met 
de KLJ, als je wil kan je me een briefje 
schrijven. Mijn adres is: 

………………………………………………… 

De biberst 
KLJ Okee Schoot 
Zonhoevestraat 28   
3740 Beverst  

Groetjes ….………………………………... 

Hoi, van 11 tot 20 juli ben ik op kamp met 
de KLJ, als je wil kan je me een briefje 
schrijven. Mijn adres is: 

………………………………………………… 

De biberst 
KLJ Okee Schoot 
Zonhoevestraat 28   
3740 Beverst  

Groetjes ….………………………………... 

Hoi, van 11 tot 20 juli ben ik op kamp met 
de KLJ, als je wil kan je me een briefje 
schrijven. Mijn adres is: 

………………………………………………… 

De biberst 
KLJ Okee Schoot 
Zonhoevestraat 28   
3740 Beverst  

Groetjes ….………………………………... 

Hoi, van 11 tot 20 juli ben ik op kamp met 
de KLJ, als je wil kan je me een briefje 
schrijven. Mijn adres is: 

………………………………………………… 

De biberst 
KLJ Okee Schoot 
Zonhoevestraat 28   
3740 Beverst  

Groetjes ….………………………………... 

 

 

 

 



Bagage en fietsen 
De bagage en de fietsen kunnen na de bezoekdag mee naar huis genomen 
worden, maar kunnen ook met de container mee naar huis. Het is heel handig  als 
we op voorhand weten welke fietsen en bagage we moeten inladen.  

Gelieve hieronder aan te duiden wat u zelf mee naar huis neemt, en wat met de 
container mee moet. 

 
Naam:……………………………………………………… 

 

- Neemt de bagage zelf mee naar huis vanuit Beverst. 

- Neemt de fiets zelf mee naar huis vanuit Beverst. 

JA / NEEN 

JA / NEEN 

Dit strookje inleveren bij het binnenbrengen van de bagage op donderdag 7 juli. 

 

 


