
 

 

 

 

  



Hallo superleuke 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 Juslenville (Theux) om daar heel wat spetterende 

activiteiten te beleven. We verblijven in Gîte des Scouts (Rue Thier May, 29). 

 

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! Acht 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 leidingsploeg gedurende deze acht 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! 

Kamp in coronatijden, hoe zit dat? 

Uiteraard zullen er dit jaar heel wat extra uitdagingen zijn maar dat wil zeker niet 

zeggen dat we ons minder goed gaan amuseren!  Wij, de leiding, worden 

ondersteund door heel wat instellingen, o.a. KLJ nationaal. Zij zorgen dat we alle info 

krijgen en voorzien vragensessies, een kampdraaiboek met veiligheidsmaatregelen, 

… Eén van de voorwaarden om op kamp te gaan, is dat er bubbels van maximum 

50 personen zijn. Wij passen met alle groepen, leiding en kooks in één bubbel. Dit 

maakt dus geen verschil voor ons.  

Om goed te beginnen is het natuurlijk belangrijk dat iedereen die mee gaat gezond 

is. Als je ziek bent of ziektesymptomen had in de 5 dagen voor het kamp kan je 

helaas niet mee. Als je tot een risicogroep behoort moet je een doktersattest kunnen 

voorleggen en/of aangepaste medicatie ter beschikking hebben. Wanneer iemand 

ziek wordt op kamp, is er een duidelijk stappenplan voorhanden waarin de ouders 

ook een belangrijke rol spelen. We rekenen hier uiteraard op jullie. Indien er iemand 

ziek is zullen we jullie telefonisch contacteren. We vragen hierbij ons niet te bellen en 

te wachten tot wij jullie bellen. Zo kunnen we de orde bewaren en sneller iedereen 

bereiken. 



Er zijn nog heel wat andere dingen die aangepast worden, zo zullen we bijvoorbeeld 

niet op tweedaagse gaan, zal er extra aandacht voor handhygiëne zijn, zullen we 

meer buiten spelen, … Meer info volgt in de volgende bladzijden. 

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan zeker niet om ze te stellen! Dit kan via mail 

(klj.schoot@gmail.com) of door te bellen. 

Wanneer en hoe gaan we op kamp? 

Vertrek: 

- Pagadders,  pubers en kadullen: We verwachten jullie allemaal op 

zaterdag 11 juli om 10u aan het lokaal. Vanaf hier vertrekken we met een 

bus richting Theux. Deze bus zal ons niet aan de kampplaats zelf, maar op 

wandelafstand hiervan afzetten. Doe dus zeker je wandelschoenen aan 

en pas je kledij aan aan het weer (regenjas, petje, zonnecrème, …). Zorg 

dat je een mondmasker bij de hand hebt. Dit zullen we dragen als het 

onderweg toch niet mogelijk is om voldoende afstand te houden. Neem 

een comfortabele rugzak mee met daarin een lunchpakket, een vieruurtje 

en voldoende drinken. Tegen het avondeten zullen we aankomen aan de 

kampplaats. Neem geen bergen snacks en snoep mee. Alles wat niet op is 

wanneer we aankomen op de kampplaats verzamelen wij en krijgen jullie 

op het einde van het kamp terug. 

Onthoud dat tussen ouders onderling en tussen ouders en leiding de social 

distance wel steeds moet bewaard blijven. Was je handen voor je naar 

het lokaal komt en houd voldoende afstand. Een mondmasker dragen 

kan zeker geen kwaad.  
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- Ukkies: De ukkies worden 15 juli verwacht aan de kampplaats. De leiding 

zal daar op jullie wachten. Jullie zijn welkom om 15 uur! Hier is het opnieuw 

de bedoeling dat de social distance tussen ouders en leiding bewaart 

blijft. Het zal niet mogelijk zijn voor de ouders om mee naar het 

kampgebouw te gaan.  

 

Terugkomst: Jullie zullen dankzij al die pret wel niet veel aan het thuisfront gedacht 

hebben, maar zij zeker en vast wel aan jullie. Na acht dagen is het dan ook tijd om 

heel je familie terug te zien. De ouders mogen hun kinderen komen ophalen op 

zondag 19 juli. Opnieuw is het niet de bedoeling dat dit een uitgebreide 

gelegenheid is. Ouders zullen niet in het kampgebouw mogen. We zullen jullie buiten 

opwachten. De ukkies en pagadders mogen opgehaald worden tussen 14.30u en 

15.30u. De pubers en kadullen tussen 16u en 17u. Als een puber of kadul een jongere 

broer of zus heeft bij de ukkies of pagadders, kunnen zij in het eerste tijdsslot al mee 

naar huis.  

 

Praktische informatie 

- Bagage:  

De koffers van de pagadders, pubers en kadullen gaan mee in de 

container. Deze kunnen gebracht worden op donderdag 9/7 tussen 

18.30u en 19.30u. De ukkies kunnen hun koffer simpelweg meenemen in 

hun auto.  

Dinsdag 21/7 kunnen jullie jullie spullen opnieuw komen halen. Dit is 

opnieuw tussen 18.30u en 19.30u. Je kan ze natuurlijk ook rechtstreeks 

meenemen vanaf de kampplaats. Daarom willen we vragen om het 

strookje achteraan in te vullen en mee te nemen wanneer je je bagage 

binnenbrengt. 

- Betaling: 

De prijs van het kamp bedraagt €100 voor de pagadders, pubers en 

kadullen en €60 voor de ukkies! Voor het tweede, derde … kind krijg je €5 

korting. In deze prijs is alles inbegrepen! 

 

Deze prijs is dezelfde als vorig jaar, hoewel we dit kamp meer kosten zullen 

hebben (desinfecterende handgel, zeep, …). Daarnaast zijn winstgevende 

activiteiten, zoals de paaseierenverkoop niet kunnen doorgaan. We 

hebben besloten de prijs niet te verhogen zodat iedereen de kans heeft 

om mee te gaan. Indien je toch een extra bijdrage wilt leveren, kan dat 

door €5 extra te storten. 

 

Omdat het voor ons veel overzichtelijker en makkelijker is, vragen we jullie 

het kampgeld over te schrijven naar BE81735142050424 met als 

mededeling: ‘Naam kind + kampgeld 2020 + groep van het kind’.  



Bijvoorbeeld: Wouter Vandermaesen + kampgeld 2020 + leiding. 

Je kan best ook het bewijs van overschrijving bijhouden, er kan namelijk 

altijd iets mislopen. 

Als je graag mee wilt, moet het bedrag ten laatste op 7 juli op onze 

rekening staan. 

 

Dit jaar zullen de inschrijvingen dus veel later sluiten dan vorige jaren. Dit 

doen we omdat het uitzonderlijke tijden zijn waarbij er in een korte tijd heel 

veel kan veranderen. Toch zouden we willen vragen om niet tot het laatste 

moment te wachten om in te schrijven, indien je zeker bent dat je 

meegaat. Dat helpt ons om het kamp beter te kunnen voorbereiden. 

Daarnaast zouden we ook willen vragen om, zeker als je niet meegaat, dit 

formulier https://forms.gle/pJhzWyvc8ogkypMZ7 in te vullen. Zo hebben we een 

idee van wie meegaat, wie niet en wie nog twijfelt. 

 

Het is mogelijk dat de situatie omtrent covid-19 verandert en we hierdoor 

besluiten dat het toch geen goed idee is om het kamp te laten doorgaan. 

In dit geval zullen jullie het volledige inschrijvingsgeld terug krijgen. 

 

Kampthema 

Dit jaar kozen we als kampthema: Helden! Wie is jouw held? Spiderman, je 

voetbaltrainer of Billie Eilish? 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! 

 

https://forms.gle/pJhzWyvc8ogkypMZ7


Wat neem je mee op kamp 

- Het KLJ-sjaaltje (verplicht!!!), eventueel ook T-shirt en trui. 

- Verkleedkleren rond het thema: Helden 

- Een onderlaken 

- Een slaapzak 

- Kledij: 

→ Denk er aan dat we dit jaar extra veel buiten gaan spelen 

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… 

- Handzeep en ontsmettingsgel 

- Voldoende washandjes en handdoeken 

- Zonnecrème, eventueel een pet of hoedje 

- Papieren zakdoeken 

- Eetgerei: bord, beker, kommetje, vork, mes, soeplepel(, theelepel).  

- Afwashanddoeken 

- Pantoffels, sandalen voor binnen 

- Slechte schoenen 

- Stevige wandelschoenen 

- Een zak voor je vuile was 

- 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. 

- Een herbruikbare drinkfles: schrijf hier zeker je naam op! 

- Mondmasker, dit hebben we normaal niet nodig maar het kan geen kwaad 

om het bij te hebben. 

- 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  

De medische fiche vinden jullie in bijlage. Gelieve deze mee te brengen 9/7 wanneer 

je je koffer binnenbrengt. De medische fiches van de ukkies stuur je ten laatste op 9 

juli door naar Inke (inkedebusser.idb@gmail.com). Neem ook een papieren versie 

mee 15/7 en geef deze af bij aankomst. 

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. 

We gaan dit jaar dan niet op tweedaags, maar jullie zullen dit materiaal wel 

nodig hebben. Dagtochten zijn wel mogelijk en de matjes kunnen we 

gebruiken om platte rust in openlucht te houden, afhankelijk van de 

omstandigheden. 

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

Pubers 

- 2 daagse materiaal: een slaapmatje, een slaapzak, goede wandelschoenen, 

een grote trekkersrugzak of andere GROTE rugzak die goed draagt. 

We gaan dit jaar dan niet op tweedaags, maar jullie zullen dit materiaal wel 

nodig hebben. Dagtochten zijn wel mogelijk en de matjes kunnen we 

gebruiken om platte rust in openlucht te houden, afhankelijk van de 

omstandigheden. 

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

Kadullen: 

- 2 daagse materiaal: een slaapmatje, een slaapzak, goede wandelschoenen, 

een grote trekkersrugzak of andere GROTE rugzak die goed draagt.  

We gaan dit jaar dan niet op tweedaags, maar jullie zullen dit materiaal wel 

nodig hebben. Dagtochten zijn wel mogelijk en de matjes kunnen we 

gebruiken om platte rust in openlucht te houden, afhankelijk van de 

omstandigheden. 

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

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 of tijdens de activiteiten 

getolereerd. Niet bij de leiding en niet bij de leden! 

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: 

Naam lid               

Gîte des scouts               

KLJ Okee Schoot 

Rue Thier May 29 

4910 Juslenville 

 

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 Nele zal wel altijd bereikbaar zijn.  

Ukkies:  

Lore: 0471/40 54 43            

Inke: 0487/48 58 78 

Tim: 0489/ 85 83 32 

Pagadders: 

Wouter: 0476/42 70 29 

Stien: 0478/ 38 44 94           

Nele: 0471/66 66 08 

Pubers: 

Luna: 0499/26 85 97           

Wout : 0468/ 23 50 10 

Kadullen: 

Jasper: 0491/ 50 63 65                  

Maudi: 0499/ 72 69 20 

 

 

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, Bv. 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. 

21u00 De ukkies zijn moe en kruipen in hun slaapzakjes. 

21u30 De pagadders maken zich klaar voor dromenland. 

22u00 De pubers gaan hun knuffels vergezellen in bedje. 

22u30 De kadullen gaan slapen. 

23u00 Dagelijkse bestuursvergadering voor de leiding. 

 

 

 

 

 

 



Hallo ouders,  

 

Hier ook een geruststellend woordje, en wat meer info over het koken en de maaltijden op het kamp. 

Dit kamp zal iets anders verlopen dan andere kampen, en we willen heel graag ons steentje bijdragen 

om dit veilig te laten verlopen.  

 

Daarom sommen we even alle maatregelen op die we zelf zullen nemen:  

- Voor het eerste weekend bestellen we onze boodschappen bij Collect en Go van Colruyt, om 

te veel contacten buiten onze KLJ-bubbel te vermijden. 

- Op maandag wordt de rest van de boodschappen geleverd, eveneens om onze bubbel te 

respecteren. 

- Brood zullen we altijd bij dezelfde bakker bestellen. 

- We kiezen dit jaar zo veel mogelijk voor individueel verpakte tussendoortjes en dessertjes. 

- Ook ons beleg (chocopasta, confituur, boter) zal uit individueel verpakte porties bestaan.  

- Op onze vrije momenten gaan we veel wandelen en zullen we ook zo veel mogelijk contacten 

vermijden. 

- Koken doen we steeds met mondmasker en handschoenen aan, zoals KLJ Vlaanderen 

aanbeveelt. 

- Afdrogen gebeurt elke maaltijd met andere handdoeken, die we daarna minstens 48u. te 

drogen hangen, wanneer het kan in de buitenlucht. 

- Na elke shift zullen we de werkvlakken en contactvlakken in de keuken grondig reinigen en 

ontsmetten. Dit doen we ook met de tafels waaraan gegeten wordt. 

- We zullen elke dag mee instaan voor de ontsmetting van contactoppervlakken en sanitair. 

- We zorgen voor voldoende afwisseling  en genoeg vitamientjes in alle maaltijden.(maar dat 

deden we vorig jaar ook al      ) 

 

Hoe dan ook wordt het alweer een onvergetelijk kamp, we kijken er al naar uit! 

Groetjes, de kooks 

 

 

 

 

 

 



Bagage 

De bagage kan na het kamp mee naar huis genomen worden, maar kan ook met 

de container mee naar huis. Het is heel handig  als we op voorhand weten welke 

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 Juslenville. JA / NEEN 

 

 

Dit strookje inleveren bij het binnenbrengen van de bagage op donderdag 9 juli. 

 

 

 

 

 


