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Inleiding  

 
Heyhoi liefste kindertjes! 

EINDELIJK is het zover! Het is weer bijna tijd om je valiezen te pakken en samen met ons 

op kamp te vertrekken. En wat voor een kamp!  

 

Na een periode van lockdown en quarantaine die wel eeuwig leek te duren, kunnen jullie je 

nu stilaan voorbereiden op de leukste tijd van het jaar. Deze gedachte tovert bij ons 

spontaan een lach op het gezicht, want geloof het of niet, we hebben jullie echt gemist!  

KLJ Meensel-Kiezegem is ondertussen 5 jaar geworden!! Zoek almaar vast je feestkledij, 

feesthoedje, toeters en allerbeste dansmoves bij elkaar, want wij gaan een FEESTJE 

bouwen! Neenee, geen lockdownfeestje natuurlijk, maar een heus BUBBEl VAN 50- feestje!  

Zin om de leukste party’s van het jaar nog een keer te beleven? Met al je vrienden en 

vriendinnen? Van ’s morgens tot ’s avonds? Wie kan hier nu aan weerstaan?  

 

Meneer Corona is niet uitgenodigd op ons kamp, en we zullen dan ook ons best doen om 

hem niet te laten binnenglippen. Om dit onvergetelijke kamp in goede banen te leiden, zullen 

we ons aan een paar maatregelen moeten houden. Meer info hierover op de volgende 

pagina.  
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INFO CORONAMAATREGELEN 

Om het kamp zo veilig mogelijk te laten verlopen zijn er enkele richtlijnen vanuit de 

overheid en KLJ nationaal waar we ons aan zullen houden. We rekenen erop dat ook jullie 

deze maatregelen zo goed mogelijk volgen en ons de nodige info bezorgen. Zo gaan we 

samen voor maximaal plezier met minimale verspreiding!  

 

Wie mag mee op kamp? 

Natuurlijk willen we niets liever dan iedereen meenemen, maar veiligheid staat voorop.  

Daarom mag je niet mee als je… 

 …ziek bent of symptomen vertoont in de 5 dagen voor het kamp. 

Mogelijke coronasymptomen zijn hoesten, koorts, moeilijk ademen, 

keelpijn, verstopte neus en diarree. Neem bij twijfel contact op met je 

huisarts. 

 …behoort tot een risicogroep. Dan moet je toestemming hebben van 

de huisarts en een doktersattest kunnen voorleggen. 

Verder in dit boekje vind je een uitgebreide medische fiche. Vul deze 

nauwgezet in en vermeld minstens één ouder/familielid die in geval van 

ziekte het kind kan komen ophalen. 

Zoals de meeste onder jullie wel weten bestaan de kampbubbels uit 50 personen. Daarom 

hebben wij beslist om onze inschrijvingen te beperken. De inschrijvingslink gaat open op 

vrijdag 12 juli om 20u00 Heb je geen plekje kunnen bemachtigen, dan kom je op een 

wachtlijst terecht. Indien je bent ingeschreven en je kan toch niet mee, laat dit dan zo snel 

mogelijk aan ons weten. 

 

Valiezen brengen, vertrek en ophalen na kamp 

Net zoals vorige jaren worden de valiezen twee dagen voor vertrek 

op de camion gezet. Meer praktische info vind je verder in dit boekje. 

Dit jaar doen we dit natuurlijk met respect voor de social distancing. 

Wij vragen daarom dat één persoon de bagage komt afzetten en 

hierbij een mondmasker draagt. De leiding zal zelf ook handschoenen 

en een mondmasker dragen om besmetting te voorkomen.  

De dag van vertrek vragen wij om de kinderen af te zetten en erna meteen weer te 

vertrekken. Zo voorkomen we contact tussen ouders en andere kinderen of leiding en 

tussen ouders onderling.  

De laatste dag van het kamp worden de kinderen door de ouders 

opgehaald. Dit zal nog steeds het geval zijn, maar iets korter. Een 

kleine rondleiding, een gezellige babbel en uren zoeken tussen de 

verloren voorwerpen zal dit jaar jammer genoeg niet mogelijk zijn. 

Hoe dit precies in zijn werk zal gaan laten we tegen dan nog weten. 
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Wat als iemand ziek wordt op kamp? 

Voor deze situatie is er een duidelijk stappenplan waarin ook de ouders een belangrijke rol 

spelen.  Op de kampplek zelf voorzien wij een quarantaineruimte en één leiding die hier 

verantwoordelijk voor is. Indien er iemand vermoedelijk besmet is wordt hij/zij in 

quarantaine geplaatst en nemen wij contact op met een huisarts en met de ouders. Samen 

bekijken we dan hoe we het kind veilig thuis krijgen. Probeer als ouder dus zeker 

bereikbaar te blijven. 

 

 

Welke maatregelen nemen wij? 

Hygiëne staat centraal dit kamp. Dat betekent o.a. regelmatig de handen wassen en 

desinfecteren en contactoppervlakken reinigen. Onze kookploeg draagt tijdens het koken 

altijd handschoenen en een mondmasker. Het is ook 

belangrijk dat elk lid een mondmasker meeneemt. Dit is 

nodig wanneer we ons buiten de kampplek begeven en dus 

mogelijk in contact komen met mensen van buiten de 

bubbel.  Wij houden een aanwezigheidslijst bij en een 

logboek met alle mensen waarmee we in contact zijn 

geweest. Natuurlijk proberen we dit zo veel mogelijk te 

vermijden. Daarom zal er dit jaar geen oud-leiding op 

bezoek komen en is er geen mogelijkheid tot halfkamp. 

Sommige activiteiten en spelletjes zullen we helaas achterwege moeten laten. Zo zal er dit 

jaar bijvoorbeeld geen tweedaagse zijn voor de +16. Maar niet gevreesd! Wij hebben nog een 

heel arsenaal activiteiten die wel coronaproof zijn. 

 

Wat na het kamp? 

Leden vermijden best contact met risicogroepen gedurende één week na het kamp. In deze 

periode nemen ze liefst ook geen deel aan andere jeugdactiviteiten zoals speelplein of 

vakantiekampen. Neem zeker contact met ons op als je in de periode na het kamp ziek 

wordt.  

Het zal een kamp worden om nooit te vergeten. Wij doen enorm ons best om alles in goede 

banen te leiden en zijn alvast dankbaar voor jullie vertrouwen. Heb je nog vragen of 

bezorgdheden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 

  

info@klj-meenselkiezegem.be 

   KLJ Meensel-Kiezegem 

  0471 37 53 77 Lotte Croes 

  0470 68 97 02  Maya Usé 
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PRAKTISCHE INFO 

 

Adres 

Dit jaar trekken we naar Antwerpen en gaan we Ravels-Eel ontdekken! Hieronder vind je 

het adres, zodat je postduif zeker niet verloren vliegt       

Jeugdlokalen Ravels-Eel 

Eelstraat 4 

2380 Ravels 

 

Groepen 

Net zoals doorheen het jaar zullen jullie opgedeeld worden in leeftijdsgroepen. Hieronder 

vind je een overzichtje van wie in welke groep hoort. 

 

-9: geboren tussen 2011 en 2013 

10-12: geboren tussen 2008 en 2010 

12-15: geboren tussen 2005 en 2007 

+16: geboren in 2004 of eerder 

 

 

Inschrijven 

Dit jaar verlopen de inschrijving omwille van de coronamaatregelen een beetje anders. De 

inschrijvingslink komt op de site op vrijdag 12 juli om 20u00. Wees er als de kippen bij want 

het inschrijvingsaantal is beperkt! 

Wie geen plekje bemachtigt, komt op een wachtlijst terecht. 

 

Betaling 

Voor deze 8 dagen boordevol spel en plezier betaal je: 

 130 euro voor het eerste kind 

 110 euro voor elk volgend kind van hetzelfde gezin 

Dit bedrag schrijf je over naar het rekeningnummer:  

BE49 7360 1913 8871  

met als mededeling: ‘KAMP 2020 + NAAM KIND(EREN)’ 
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Bagage 

De valiezen mogen 2 dagen voor vertrek, op maandag 20 juli, aan het lokaal afgezet worden. 

Dit kan tussen 19u00 en 21u00. Dit doen we natuurlijk met respect voor de social distancing, 

meer info vind je bij de coronamaatregelen op pagina 3. 

 

Opgaan 

Het kamp gaat van start voor alle leden op dinsdag 22 juli.  

Onze +16’ers trekken richting kamp op hun stalen ros en vertrekken 

daarom al om 9uOO. We spreken af aan het lokaal in Meensel. Zorg 

dat je fiets volledig in orde is en neem voldoende eten en drinken mee 

voor onderweg. Draag een fietshelm als je die hebt, een fluohesje 

krijg je van ons. 

De -16 verwachten we om 12uOO, ook aan het lokaal in Meensel. 

Zorg dat je voor vertrek al gegeten hebt. Om het vertrek zo 

veilig mogelijk te laten verlopen, vragen we jullie om je aan de 

regels te houden, zoals beschreven op pagina 3 bij de 

coronamaatregelen. We begeven ons richting kampplek met het 

openbaar vervoer, vergeet dus zeker je mondmasker niet! 

 

Terugkomst 

Op donderdag 30 juli om 13 uur is deze fantastische tijd alweer voorbij. Net als andere jaren 

mogen de kinderen opgepikt worden op locatie. Natuurlijk proberen we ook dit zo veilig 

mogelijk te laten verlopen. Op basis van de parkeermogelijkheden en dergelijken op de 

kampplek, zullen we jullie de verdere richtlijnen bezorgen. Hou de dagen op voorhand dus 

zeker je mail en Facebook in de gaten.  

 

Vragen?  

Voor vragen groot en klein moet je bij deze adressen zijn:      

info@klj-meenselkiezegem.be 

   KLJ Meensel-Kiezegem 

  0471 37 53 77 Lotte Croes 

  0470 68 97 02  Maya Usé 
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WAT MEENEMEN? 

Extra belangrijk 

 Mondmasker = verplicht! Dit 

mondmasker is best goed 

herkenbaar of gelabeld met je 

naam om verwisseling te 

voorkomen. 

 Medische fiche (zie verder) en 

identiteitskaart 

 1 keukenhanddoek 

Kledij:  

 Warme kledij: dikke trui, lange 

broeken  

 Themakledij: FEEST! 

 KLJ- sjaaltje (verplicht)  

 KLJ- T-shirt en - trui  

 Voldoende onderbroeken/kousen  

 Sportieve kledij  

 Regenkledij (K-way)  

 Slechte kledij en schoenen (die 

vies, en indien nodig, weggegooid 

mogen worden) 

 Zwemkledij, badmuts…  

 Stevige (stap)schoenen  

 Sportschoenen  

 

Toiletpapier 

 Washandjes, zeep, grote en kleine 

handdoeken  

 Wasspelden  

 Tandenborstel en tandpasta 

 Kam of borstel indien nodig  

 Zak voor vuile was  

 1 rolletje toiletpapier  

 Zonnecrème en aftersun  

 Muggenmelk indien nodig  

 Zakdoeken 

 Eventuele medicijnen die je moet 

nemen (zorg ervoor dat dit 

vermeld is op de medische fiche)  

Keukengerief:  

 Mes, lepel, vork  

 Diep bord  

 Beker of tas  

 Eén pot choco/confituur/…  

Slaapgerief: 

 Hoeslaken, deken of slaapzak en 

kussen  

 Luchtmatras of veldbed (bedden 

zijn niet aanwezig)  

 Pyjama of nachtkleed  

 Iets om te knuffelen (liefst niets 

met een hartslag)  

Andere: 

 Je goed humeur!  

 Schrijfgerief, papier, enveloppes, 

postzegels en adressen  

 Boeken, strips, cd’s, 

gezelschapsspelletjes…  

 Rugzak  

Tip: Schrijf overal je naam op! 

Niet mee te nemen: Gsm en tablet (zal 

door de leiding in beslag genomen 

worden), Snoep, Rookwaren, Alcohol, 

Drugs, Zaklamp, Horloge en wekker 
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MEDISCHE FICHE 

Gelieve deze fiche zorgvuldig in te vullen en samen met de identiteitskaart en eventuele 

medicatie af te geven bij het binnenbrengen van de valiezen.  

Identiteit Kind  

Naam + voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): ……/……/……………  

Geslacht: M/V/X 

Adres: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personen te bereiken in geval van moeilijkheden:  

 Contactpersoon 1 Contactpersoon 2 
Naam + voornaam   
Relatie tot kind   
Telefoon   
Adres (indien op vakantie, 
gelieve alternatief adres bij 
te voegen) 

  

 

Medische gegevens  

Naam huisarts: ………………………………………………  

Telefoon huisarts.: ……………………………………………………  

Gelieve de types van activiteiten waar uw kind beter niet aan deelneemt aan te duiden: 

sport/spel/trektocht/zwemmen 

Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zijn er punten waarmee de leiding rekening mee dienen te houden? (zoals vlug moe, 

bedwateren, slaapwandelen, heimwee, kan nog niet zwemmen…) 

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

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er ziektes/ aandoeningen/ beperkingen die speciale aandacht vereisen? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Heeft uw kind allergieën? Eventuele medicatie hiervoor mag u in volgend punt vermelden. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



9 
 

Moet uw kind geneesmiddelen nemen?  

Geneesmiddel Wanneer  Dosis 
   
   

   
   

 

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?  

0 Ja 0 Neen  

Jaar van vaccinatie: ……………………… 

Toestemming om mijn kind vrij verkrijgbare geneesmiddelen toe te dienen (vb. pijnstillend, 

koortswerend) 

 0 Ja 0 Neen  

Andere opmerkingen: 

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

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

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

Ik, ondergetekende, verklaar hierbij dat dit formulier eerlijk is ingevuld en geef toelating dat 

mijn kind meegaat op jeugdvakantie van 22 tot 30 juli 2020, georganiseerd door KLJ 

Meensel-Kiezegem.  

Datum + handtekening ouder/voogd: 
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FISCALE AFTREKBAARHEID  

Wat is dit? Als ouder kan je een belastingvermindering krijgen voor de kosten die je maakte 

voor de opvang van je kinderen. Deze belastingvermindering geldt enkel voor kinderen 

onder de 12 jaar en kinderen met een zware handicap onder de 18 jaar. Deze 

tegemoetkoming gaat alleen over kampen, weekends en ‘dure’ activiteiten waarvoor apart 

betaald wordt – niet over dagdagelijkse werking (geen lidgeld dus). Om deze kosten te 

kunnen inbrengen in jullie belastingen moeten jullie over een fiscaal attest beschikken. Dit 

attest bewijst dat jullie het bedrag betaalden aan onze KLJ.  

Belangrijk: dit attest kan enkel uitgereikt worden voor de dagen dat ze aan de voorwaarden 

voldoen. Indien een lid 12 jaar wordt op de derde dag van het kamp, zal die enkel voor de 

eerste twee dagen een attest kunnen ontvangen.  

 

TERUGBETALING MUTUALITEIT  

Verschillende ziekenfondsen betalen jaarlijks een deel van het geld terug dat jullie betalen 

voor het kamp, weekend en lidgeld van een jeugdbeweging. De nodige documenten hiervoor 

vind je terug op onze site. Deze moet je verder aanvullen en even binnenbrengen bij ons 

voor een handtekening/stempel. 

 Alle nodige documenten en verdere uitleg vind je op onze site klj-meenselkiezegem.be 

 Heb je hier toch nog vragen over? Neem dan contact op met Evelien Daenen (0474 08 03 11) 
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Enkele Sfeerbeelden van vorig jaar om al in de kampstemming te komen! 
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Weetjes 

 

 

… de meeste mensen jarig zijn in augustus?  

 

 

… op 5 oktober de meeste mensen verjaren? 

(toevallig 9 maanden na Kerstmis…) 

 

 

… terwijl jij deze zin leest, er 5 baby’s zijn geboren?  

 

 

… er al bij de Oude Grieken kaarsjes op de taart 

werden gezet? Ze deden dit ter ere van de 

maangodin Artemis 

 

 

…  astronauten in het ISS elke 22 dagen verjaren? Het ISS 

draait elk 1,5 uur om de aarde. Een ruimtedag duurt dus 

maar 1,5 uur en na 22 aardse dagen ben je dus alweer 

jarig!  

 

 

… de jarige in Canada boter op zijn neus 

gesmeerd krijgt? Zo is hij te glibberig voor 

negativiteit en ongeluk! 

 

 


