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KLJ-kamp 2021 

 

 

Pelt 
Thema: Olympische Spelen 
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Voorwoord 
Beste ouders 

Hoera voor ieder van ons: de zomerkampen gaan door! 
Ondanks het positieve nieuws zal het zomerkamp in 2021 er anders uitzien dan we gewend 
zijn. 

Om de kampen zo coronaproof en verantwoord mogelijk te organiseren, heeft KLJ Nationaal 
een draaiboek voorzien. Dat draaiboek geeft ons zeer concrete richtlijnen en maatregelen 
om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden. 

De basismaatregelen voor de zomerkampen luiden als volgt: 

 Gegevens bijhouden is verplicht. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en 
contactlogboek. Dit contactlogboek wordt tot minstens 1 maand na het kamp 
bijgehouden. Dit zodat er makkelijk aan contacttracing gedaan kan worden als er toch 
een besmetting moest zijn.  
 

 Het kamp wordt opgedeeld in bubbels van maximaal 100 deelnemers. Dat wil zeggen 
dat alle leden, leiding en kookouders bij ons in dezelfde bubbel kunnen zitten.  
 

 Wanneer er iemand ziek wordt op kamp, is er een duidelijk stappenplan voorhanden 
waarin de ouders ook een belangrijke rol spelen.  We verwachten dat ouders hun 
kind zo snel mogelijk komen ophalen. 
 

 Handhygiëne is essentieel.  
 

 Contactoppervlakken worden regelmatig gereinigd.  
 

Iedereen mag mee op kamp, behalve als een persoon… 

 … ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor het kamp. 

 … onder hetzelfde dak woont met een besmet persoon. Het lid of de leiding mag dan 
tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode niet deelnemen aan het kamp. 

We vragen van jullie zowel begrip als vertrouwen in ons als leiding om alles in goede banen 
te leiden. We hebben alle maatregelen grondig doorgenomen zodat we er een veilig kamp 
van kunnen maken! 

Het is een stevige opdracht, maar we staan paraat en halen alles uit de kast om er een 
topkamp van te maken. 

Hopelijk tot op kamp 

Stevige KLJ-groet 
Leiding en bestuur van KLJ Arendonk 
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Vertrek, aankomst en andere info 
Op 10 juli brengen jullie je koffers binnen aan het KLJ-lokaal. Koffers binnenbrengen kan van 

16u tot 18u. 

Op 11 juli vertrekken we op kamp.  

-16 en +16 komen om 9u samen aan het KLJ met hun fiets die in orde is! Als iedereen er is 

vertrekken zij richting de kampplaats. We vragen aan de ouders om een mondmasker op te 

zetten wanneer ze hun kind(eren) komen uitzwaaien. 

 

-9 en -12-leden komen om 9u30 samen aan het KLJ-lokaal. De leden worden dan verdeeld 

over de auto’s die naar de kampplaats rijden. Als je je kind inschrijft, kan je eveneens 

aanduiden of je kan rijden of niet.  

Alle leden en leiding nemen op de eerste dag een lunchpakket voor ’s middags mee! 

Ook dit jaar zal er helaas geen bezoekdag kunnen plaatsvinden op 16 juli. -16 en +16 mogen 

uiteraard wel bellen/sturen naar hun ouders op de momenten dat ze hun gsm hebben. -9 en 

-12 worden door de ouders opgehaald aan de kampplaats op 16 juli. Ophalen van -9 en -12 

gebeurt in tijdsloten. Er kunnen telkens 5 kindjes per kwartier afgehaald worden. Het 

afhaaluur kan je aanduiden op het inschrijfformulier.  

Op 21 juli vertrekt de -16 en de +16 terug naar huis met de fiets. Zij mogen ’s avonds hun 

koffers komen ophalen aan het KLJ-lokaal tussen 19u en 20u.  

We verwachten bij het koffers binnenbrengen en afhalen en bij het vertrek en ophalen van de 

kinderen dat ouders een mondmasker opzetten. Dit omdat jullie niet in onze kampbubbel 

zitten. De leiding zal in contact met jullie ook een mondmasker opzetten. Op deze momenten 

zal er ook altijd iemand van de leiding jullie staan opwachten zodat alles vlot kan verlopen. 

Waar er nog vragen zijn, kunnen deze gesteld worden. Ook zaken zoals de kids-ID afgeven 

kan dan gedaan worden. 

Belangrijk voor alle ouders! Het adres van onze kampplaats is: Lille Dorp 35a, 3910 Sint-

Huibrechts-Lille (Pelt) 

 

Wil je een briefje schrijven, schrijf dit dan op de envelop:  

KLJ Arendonk  

t.a.v. (naam kind)  

Chiro Samowe 

Lille Dorp 35a 

3910 Sint-Huibrechts-Lille (Pelt) 

 

Inschrijving kamp 
Inschrijven voor het kamp kan via de site: https://kljarendonk.be/inschrijvingen/inschrijving-

kamp-2021. Hopelijk gaat iedereen mee op kamp! 

https://kljarendonk.be/inschrijvingen/inschrijving-kamp-2021
https://kljarendonk.be/inschrijvingen/inschrijving-kamp-2021
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Wat neem je mee? checklist 
Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen, kan je op 10 juli je koffer binnenbrengen op de 

KLJ. Maar wat moet daar nu allemaal in? Hieronder vinden jullie een checklist. Dus als je je 

koffer aan het maken bent, kan je hier afvinken wat je al hebt ingeladen.  

 KLJ-sjaal die je aandoet bij het vertrek!  

 Een pyjama  

 Kussen 

 Matras/veldbed 

 Deken of slaapzak 

 Voldoende slechte kledij, waarbij sommige kleren het einde van het kamp niet halen.  

 Genoeg onderbroeken 

 Minstens 2 paar schoenen!   

 Regenkledij 

 Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, …)  

 Handdoeken en washandjes 

 Zonnecrème en aftersun 

 Zwemgerief  

 Zaklamp 

 Iedereen MOET zijn/haar eigen drinkbus meenemen voorzien van je naam! 

 Iedereen neemt papieren zakdoekjes mee op kamp. 

 -16, +16 en leiding nemen allemaal hun eigen mondmaskers mee. -9 en -12 zijn in 

principe niet verplicht om een mondmasker te dragen, maar we raden aan om er toch 

mee te nemen.  

 -9 en -12 moeten geen fiets meenemen 

-16 en +16 vertrekken met de fiets op kamp 

 -16 en +16 nemen allemaal minstens 1 reserve binnenband mee.  

Er zijn ook nog een aantal zaken die je afgeeft aan de leiding als je je koffer komt 

binnenbrengen.  

 Pas of kidsID (+16 hoeft dit niet af te geven)  

 Medicatie (eventueel ook opschrijven wanneer je kind dit moet krijgen. Dit is altijd 

gemakkelijk voor de leiding)  
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Infoavond + kampgeld 
Dit jaar zullen we een online infoavond houden over het kamp. Deze vindt plaats op 5 juni 

2021 om 19u via volgende link: https://teams.live.com/meet/94578832733582 De link vinden 

jullie ook terug op de site. Tijdens deze infoavond wordt alle info met jullie overlopen en 

kunnen jullie al jullie vragen stellen. De presentatie komt nadien ook op de website te staan 

zodat jullie die daar ook kunnen raadplegen.  

Het kampgeld bedraagt voor -9 en -12 €60. Voor -16 en +16 is dit €120. Het kampgeld dient 

overgeschreven te worden.  

- Rekeningnummer BE91 7330 5698 2476 

- Mededeling: kamp 2021, naam lid, leeftijdsgroep.  

Het kampgeld moet voor 15 juni binnen zijn! Enkel betalen is niet genoeg. Iedereen moet 

zich ook online inschrijven.  

Het kampthema 
Jullie hebben vast al kunnen lezen wat ons kampthema gaat worden. Aangezien dit jaar de 

Olympische Spelen doorgaan, gaan wij op kamp in het thema de Olympische Spelen. We 

verwachten van jullie dat jullie op 11 juli in een kei gave outfit klaarstaan om te vertrekken.  

Fietschecklist (-16 en +16) 
Ook je fiets moet in orde zijn. Daarom hebben we hieronder een fietschecklist. Als je alles 

kan afvinken, is jouw fiets helemaal in orde.  

Dit moet je fiets zeker hebben:  

 Een bel  

 Remmen 

 Licht vooraan (wit)   

 Licht achteraan (rood)  

Waar je nog op kan letten:  

 De verlichting op mijn fiets werkt.  

 Het zadel en stuur staan op passende hoogte en goed vast.  

 De banden zijn goed opgepompt.  

 

https://teams.live.com/meet/94578832733582
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Ziekenfonds 
Op onze site vinden jullie papieren van het ziekenfonds om een deel van het lidgeld of 

kampgeld terug te krijgen. Deze papieren kan je vinden op: https://kljarendonk.be/formulieren  

Dagplanning 
Hieronder geven we jullie een overzicht van onze dagplanning. We proberen ons elk jaar aan 

de uren te houden zodat er een duidelijke dagstructuur is voor iedereen! 

Uur Wat 

8u00 Leden opstaan 

8u15 à 8u30 Ontbijt 

9u30 à 10u00 – 12u30 Voormiddagactiviteit 

12u30 Middageten 

14u00 – 18u00 Namiddagactiviteit 

18u00 Avondeten 

19u00 - … Avondactiviteit 

21u00 à 21u30 -9 en -12 slapen 

00u00 -16 slapen (ten laatste) 

 

Kort overzichtje 
We hebben jullie via dit boekje een berg info gegeven daarom zetten we alle data nog eens 

op een rijtje.  

Datum Wat?  

5 juni  Infoavond om 19u via teams  

10 juli  Koffers binnenbrengen van 16u tot 18u 

11 juli -16 en +16 komen om 9u samen aan het 
KLJ-lokaal 
-9 en -12 komen om 9u30 samen aan het 
KLJ-lokaal 

16 juli -9 en -12 worden door hun ouders 
opgehaald op het gekozen uur  

21 juli  Aankomst -16 en +16  

21 juli Koffers ophalen tussen 19u en 20u  

 

 

https://kljarendonk.be/formulieren
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Slot 
Nu hebben jullie weer wat meer info in verband met het kamp. We hopen dat we iedereen 

dan gaan terugzien! En dat iedereen natuurlijk een fantastisch kamp gaat hebben!  

Hebben jullie nog vragen, mogen jullie steeds mailen naar de hoofdleiding of naar de leiding 

van je groep!  

Tot op kamp!  

Groetjes,  

jullie leiding! 

Contactgegevens hoofdleiding:  

Hoofdleider:  

Neel Renne 

neel.renne@hotmail.com  

0472 02 00 88 

Hoofdleidster:  

Lotte Caers 

lotte_caers@hotmail.com  

0477 21 50 03  

mailto:neel.renne@hotmail.com
mailto:lotte_caers@hotmail.com

