Hallo KLJ’ers,
Het schooljaar loopt weer op zijn einde en de vakantie komt steeds dichterbij!
Hoe kunnen we de vakantie nu beter starten dan met een megabangelijk
KLJ-kamp?
Dit jaar trekken we met z’n allen naar Neerpelt. Het centrale thema is films! Geen
nood dit betekent niet dat we hele dagen films gaan bingewatchen. Benieuwd
naar wat we dan wel allemaal gaan doen? Lees dan snel verder en schrijf je in
voor ons bangelijke kamp!
In dit boekje vinden jullie alle nodige informatie zodat jullie je goed kunnen
voorbereiden voor het kamp. Achteraan vinden jullie ook alle
coronamaatregelen die zullen gelden op ons kamp, we houden steeds rekening
met de geldende regels. We willen jullie alvast heel erg bedanken om jullie aan
deze afspraken te houden.
Tot op kamp!
Leiding KLJ Berlaar

Rubriek voor Buggies, Smartjes & Micra’s
VOOR HET VERTREK: Afleveren bagage Buggies, Smartjes & Micra’s!
OPGEPAST! Ook dit jaar vragen we aan onze Buggies, Smartjes & Micra’s om de
koffers al wat vroeger af te leveren op het KLJ-lokaal.
DATUM: Dinsdag 29 juni tussen 19u en 19u30 aan het KLJ-lokaal
! Hang een KAARTJE met je naam en je groep aan al je valiezen, zakken! Zo vind
je je koffer heel gemakkelijk terug, want het zullen er heel veel zijn!

VERTREK NAAR NEERPELT:
We verwachten onze Buggies, Smartjes en Micra’s op maandag 5 juli om 9u op
het stationsplein in Berlaar, in een creatieve thema-outfit! Vergeet niet om
jullie KLJ-sjaaltje aan te doen!
Daar zullen we de trein nemen naar Lier, waar we zullen overstappen op de trein
richting Neerpelt. Vanaf daar stappen we nog een twintigtal minuutjes naar onze
kampplaats.
Zorg ervoor dat je op tijd bent, een trein wacht immers niet! De leden zullen zelf
hun handbagage dragen op de trein, zorg er dus voor dat dit niet te veel weegt.
Gelieve de zonnecrème en de drinkbeker mee te geven in de rugzak. Ook een
flesje water en/of een koek mogen zeker mee in de handbagage.
Mondmaskers zijn op de trein verplicht voor kinderen boven de 12 jaar, dus
vergeet deze zeker niet!

DE TRIESTIGE TERUGKOMST
Op zaterdag 10 juli om 15u mogen de ouders hun kinderen komen ophalen op
de kampplaats in Neerpelt. Mondmaskers zijn verplicht er zal dit jaar helaas
geen slotshow zijn.

Rubriek voor Coopers & Beetles
VOOR HET VERTREK: Afleveren bagage Coopers en Beetles
OPGEPAST! Ook dit jaar vragen we aan onze Coopers en Beetles om de koffers
al wat vroeger af te leveren op het KLJ-lokaal.
DATUM: Dinsdag 29 juni tussen 19u30 en 20u aan het KLJ-lokaal
! Hang een KAARTJE met je naam en je groep aan al je valiezen, zakken! Zo vind
je je koffer heel gemakkelijk terug, want het zullen er heel veel zijn!

VERTREK NAAR NEERPELT:
We verwachten onze Coopers & Beetles op zaterdag 3 juli om 9u aan het KLJlokaal in een creatieve thema-outfit (zorg zeker dat je hier gemakkelijk mee kan
fiesten!)
Onze -16’ers vertrekken vanaf het KLJ-lokaal met de fiets naar het kamplokaal,
dit is ongeveer 66 kilometer fietsen. Het wordt een stevige fietstocht. Neem
zeker een rugzak met voldoende eten en drinken mee voor pauzes onderweg!
Zoals altijd fietst iedereen met een fluohesje aan, maar dat voorzien wij aan het
KLJ lokaal.
! Belangrijk ! Laat op voorhand je fiets goed nakijken! Zorg dat je zeker twee
werkende remmen en opgepompte banden hebt! Er is niets zo jammer dan te
moeten wachten door fietsproblemen.

DE TRIESTIGE TERUGKOMST
Op zaterdag 10 juli om 15u mogen de ouders hun kinderen komen ophalen op
de kampplaats in Neerpelt. Mondmaskers zijn verplicht er zal dit jaar helaas
geen slotshow zijn. Bagage en fietsen kunnen dan ineens meegenomen worden.
Indien je niet in de mogelijkheid bent om je fiets ineens mee te nemen, wordt
deze op 11 juli meegenomen met de container en kunnen jullie deze daarna op
het KLJ-lokaal komen halen.

HOE ZIET EEN DAG OP KAMP ER UIT?
8.00u: Opstaan
8.30u: Een lekker en krachtig ontbijt
9.30u-12u: Activiteit
12u: Middageten & taakjes
14u-16u: Activiteit
16u: Opkikkertje (= 4 uurtje)
16.30u-18u: Activiteit
18u: Avondeten
19.30u-20.30u: Activiteit & slaapmutsje Buggies
19.30u-21u: Activiteit & slaapmutsje Smartjes
19.30u-21.30u: Activiteit & slaapmutsje Micra’s
19.30u- …: Activiteit & slaapmutsje Coopers & Beetles

POST VOOR ONZE KLJ’ers
Tussen alle spelletjes door is het leuk om af en toe eens een brief of een kaartje
te krijgen. Daarom kunnen er massaal brieven en kaartjes verstuurd worden naar
het volgende adres:

De Boseinder t.a.v. KLJ Berlaar
Naam KLJ’er
Roosendijk 109A
3910 Neerpelt

PS: Om heimwee tegen te gaan vragen we om alleen maar briefjes te sturen
met positieve boodschappen ☺.

BIJ NOODGEVALLEN
Op kamp is het natuurlijk de bedoeling om samen plezier te maken. Daarom
worden alle GSM’s van onze KLJ’ers verzameld. Op bepaalde momenten krijgen
onze Coopers en Beetles deze terug om een berichtje naar het thuisfront te
sturen.
De leiding is wel steeds bereikbaar, maar enkel voor noodgevallen!

Buggies, Smartjes & Micra’s: Anneleen Busschots - 0496/55.98.28
Coopers & Beetles: Glen Aertgeerts - 0493/ 56.02.25

BELANGRIJKE KAMPREGELS
Ook op kamp moeten onze KLJ’ers enkele regels respecteren:
- GEEN KOSTBARE VOORWERPEN: GSM, …
Als je toch niet zonder kan, is dit op eigen risico!
- GEEN ALCOHOLISCHE DRANKEN, DRUGS OF SIGARETTEN!
Merken we dat je dit toch bij hebt, dan heeft de leiding geen medelijden
en zal je meteen naar huis gestuurd worden.
- GEEN SNOEPJES, KOEKJES en andere lekkere dingen.
Er zal eten genoeg zijn, dus jullie zullen zeker niet verhongeren.
- Buggies, Smartjes & Micra’s: de leden hebben geen zakgeld nodig. We
bieden de postkaartjes gratis aan, dus de kinderen hebben op het kamp
zelf geen centen nodig. TIP: Het is makkelijk dat het adres al op de
enveloppe geschreven staat. Postzegels zijn zelf mee te brengen.
- Coopers & Beetles: Jullie hebben dit jaar ook geen zakgeld nodig. Door
de maatregelen zullen we niet naar de winkel gaan, dus hou hier op
voorhand rekening mee...
- Zorg ervoor dat overal je naam op staat. Zo zijn er minder verloren
voorwerpen op het einde van het kamp.
- Test op voorhand zeker jullie veldbed eens uit. Zo ben je zeker dat je ’s
nachts lekker zacht kan slapen.
- Handige tip voor de kleinsten: help zeker mee bij het inpakken. Zo vind je
op kamp alles gemakkelijk terug in je grote koffer. Handig is ook een
LINNEN ZAK voor de vuile was.
- Hang een KAARTJE met je naam en je groep aan al je valiezen, zakken, …
Zo vind je je koffer heel gemakkelijk terug, want het zullen er heel veel
zijn!

MEE TE NEMEN OP KAMP
Slaapgerief
o Slaapzak
o Kussen
o Pyjama
o Veldbed
o Knuffel
Wasgerief
o Washandjes & handdoeken
o Grote badhanddoek
o Zeep & shampoo
o Tandenborstel & tandpasta
o Maandverband (meisjes)
o Kam/ haarrekjes
Allerlei
o Zakdoeken
o Schrijfgerief
o Leesboeken/ strips
o Zak voor vuile was
o Postzegels voor kaartjes
& adressen
o Zakgeld

Kledij
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KLJ-sjaaltje
Voldoende ondergoed
Kousen
Speelkledij
Regenjas
Warme trui
Zwempak / zwembroek
Schoenen
Pantoffels
Stevige schoenen voor het bos
Kledij die héél vuil mag worden
Slechte witte T-shirt

Niet te vergeten
o FIETS (Coopers & Beetles)!
o Identiteitskaart: afgeven bij
vertrek aan leiding van eigen
groep
o (Herbruikbaar) mondmasker
o Herkenbare drinkbeker (met
naam/initialen)
o Persoonlijke keukenhanddoek
(met naam/initialen)
o Busje zonnecrème (met
naam/initialen)

EXTRA COVID-19 MAATREGELEN
We kunnen deze zomer op kamp! Deze kampzomer zal er gelijkaardig aan
toegaan als de vorige. We moeten ons aan enkele maatregelen houden, om er
zo voor te zorgen dat iedereen heel de zomer lang op kamp kan gaan. Hieronder
vinden jullie een overzicht met alle verschillende coronamaatregelen die wij
nemen om het kamp zo coronaproof en verantwoordelijk te laten verlopen.

We kunnen minstens in bubbels van 50 leden op kamp, begeleiding niet
meegeteld. Als de cijfers het toelaten kan de bubbel deze zomer groter worden:
tussen 25 juni en 29 juli mag je met een bubbel van 100 personen op kamp als
er minder dan 500 bedden op intensieve zorgen bezet zijn en 60% van alle +18jarigen in België gevaccineerd is. We voorzien momenteel dat we met 2 bubbels
van 50 leden op kamp gaan, dit wil dus zeggen dat -12 en -16 tot aparte bubbels
behoren. De kampplaats bestaat uit 2 gebouwen en het kampterrein is groot
genoeg om de bubbels optimaal te scheiden. Indien we in totaal toch met
minder dan 50 leden zijn of de regels versoepelen en we mogen met 100 leden
op kamp, vormen we 1 bubbel.
Iedereen mag mee op kamp, behalve als een persoon ziek is of ziektesymptomen
had in de 3 dagen voor kamp of onder hetzelfde dak woont met een besmet
persoon. Het lid of de leiding mag dan tijdens de opgelegde quarantaineperiode
niet deelnemen aan een kamp.

Verder zorgen we ervoor dat we al het nodige materiaal hebben om alle
maatregelen te kunnen naleven. Dit gaat dan over mondmaskers, handgel en
nog talloze andere dingen. We kunnen veel van deze spullen verkrijgen via de
gemeente en andere jeugdorganisaties dus dat zal zeker en vast geen probleem
zijn.
Daarnaast voorzien we ook aangepaste activiteiten. Wat houdt dit juist in?
− We gaan dit jaar niet op daguitstap
− We blijven zo veel mogelijk op het terrein
− Als we eventueel toch het terrein zouden verlaten, zorgen we ervoor dat
iedereen zijn mondmasker bijheeft in zijn rugzak indien we dit nodig
hebben
− Activiteiten zoals vettige/hevige spelen zullen ook niet gaan
We hebben ook verantwoordelijken aangesteld die ervoor zullen zorgen dat het
lokaal regelmatig gereinigd wordt en dat het materiaal zo veel mogelijk
gescheiden blijft of ontsmet wordt. Deze verantwoordelijken dienen ook als
contactpersoon met de ouders voor als er zich problemen zouden voordoen.
Ook voorzien wij extra aandacht voor hygiëne. Dit doen we op verschillende
manieren:
− We zorgen ervoor dat de leden meermaals per dag hun handen wassen
− We gaan alle contactoppervlakken geregeld reinigen
Bovendien voorzien wij ook een kind- en jongerenvriendelijke
quarantaineruimte. Dit is een aparte ruimte waar we leden die ziektesymptomen
vertonen even apart kunnen houden en daarna de juiste personen contacteren.
Hiervoor hebben we ook al op voorhand een dokter gecontacteerd die we
kunnen inschakelen in gevallen van nood.
Als laatste maken we ook een contactlogboek, dit is een overzicht van welke
leden in contact kwamen met welke personen buiten onze bubbel. Deze zal tot
een maand na het kamp worden bijgehouden, zodat we dit steeds kunnen
raadplegen wanneer er toch problemen moesten opduiken.

Ook na kamp zijn er nog zaken waar we jullie graag al van op de hoogte brengen.
Na het kamp zullen we een korte terugkoppeling doen. Indien er een besmetting
was tijdens het kamp raden we aan extra voorzichtig te zijn. Leden vermijden
best contact met risicogroepen gedurende 1 week na het kamp. Leden nemen
ook best niet deel aan andere jeugdactiviteiten gedurende 1 week na het kamp.
Ouders nemen hierin zelf de verantwoordelijkheid.
Belangrijk voor ouders!
We mogen op kamp gaan in bubbels. Ouders behoren niet tot deze bubbels,
daarom vragen we de ouders om toch een paar belangrijke maatregelen te
volgen. De ouders zullen bij het ophalen en afzetten van de kinderen verplicht
worden mondmaskers te dragen. We vragen jullie ook om de social distancing
(1,5m) te respecteren.
Bij het ophalen zullen ouders niet op het kampterrein toegelaten worden, de
leiding zal de ouders op de parking verwelkomen om zo het vertrek van de leden
op een gestructureerde manier te laten verlopen.
We willen jullie alvast heel erg bedanken om jullie aan deze afspraken te houden!

Zo, nu zijn jullie volledig klaar voor het grote “FILMKAMP”. Aarzel dus niet om
jullie zo snel mogelijk in te schrijven.
Het kamp voor de -12 kost €80, voor de -16 €100. Je kan je inschrijven door de
google form (https://forms.gle/8NWf4WEMfQFcLczv8) in te vullen en het
gepaste bedrag over te schrijven op rekeningnummer: BE13 7430 4806 6039 met
vermelding van kamp naam + groep. Dit voor zondag 20 juni.

P.S. Wist je dat je het inschrijvingsgeld voor kampen van jeugdvereniging in de
meeste gevallen terugbetaald krijgt bij het ziekenfonds? Vraag de papieren aan
en bezorg ze aan iemand van de leiding. De leiding bezorgt de ingevulde papieren
terug!
P.S.S. De deelnamekosten voor jeugdbewegingskampen voor kinderen onder de
12 jaar kan je als ouder inbrengen in de belastingen. Je kan dit attest vragen bij
de leiding voor 1 maart van het aanslagjaar.

