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Liefste KLJ’ers, ouders, broers en zussen, familie en kljvrienden  

Hier zijn we weer! Onze jaarlijkse kampbundel, vers van de pers! Hierin vindt u alle 

informatie die u nodig heeft om uw kind perfect voorbereid, gepakt en gezakt op kamp te 

laten vertrekken! Van wat er in je koffer moet, tot wat er net niet in moet, de 

routebeschrijving naar het kamphuis, tips en tricks om een kamp te overleven zonder te veel 

verloren voorwerpen en nog véél meer! Op één klein dingetje na : het kampthema! Dat blijft 

topgeheim tot we allemaal tezamen op kamp vertrekken, spannend! 

Om te starten, hieronder nog eens alle groepen met bijbehorende leiding 

Twinkels: 

Michelle De Ghouy  

 Immerzeeldreef 284, 9300 Aalst 

Michelle.de.ghouy@gmail.com 

0473/27.59.44 

Annabel Podevyn  

 Ravenakkerstraat 39, 9310 Moorsel  

annabelpodevijn@gmail.com  

0470/06.33.13  

Jethro De Ridder 

 Tinnenhoekstraat 6, 9310 moorsel 

Jethroderidder@hotmail.com 

0494/42.60.01 

Julie De Sadeleer 

 Hageveld 15b, 9320 Erembodegem  

juliezazawie@hotmail.com 

0471/01.64.29 

Matthias Pieters 

 Gevergemveldbaan 19, 9310 Moorsel 

Matipieters@gmail.com 

0485/76.30.59 

Zoeffels 

Eneas De Vuyst 

 Rijgerstraat 77B, 9310 Moorsel 

eneasdevuyst@gmail.com 

0491/05.94.47 

Jasper Podevyn 

 Ravenakkerstraat 39, 9310 Moorsel  

jasperpodevijn@gmail.com 

0479/32.67.41 

Lies Dhondt 

Avouéstraat 2A, 9310 Moorsel 

lies.dhondt@outlook.com 

0494/15.04.849 



3 
 

Kastaars 

Santini Callebaut 

 Van der Nootstraat 23, 9310 Moorsel  

0479/82.38.77  

santini.1998@hotmail.com 

Jonathan Pieters 

Gevergemveldbaan 19, 9310 Moorsel 

jonapieters@gmail.com 

0479/09.77.97 

Casper Coppens 

 Pachting 74, 9310 Moorsel 

Casper.coppens@hotmail.com 

0476/61.47.63 

Jari Verreycken 

 Ravenakkerstraat 22, 9310 Moorsel 

Jari.verreycken@telenet.be 

0468/15.70.48 

 

Spetters 

Emma Vermassen  

 Kruisabeelstraat 46, 9310 Moorsel 

 Emma_vermassen@hotmail.com 

 0494/63.41.77 

Emma Verschuere 

 Kwadesteenstraat 8, 9320 Nieuwerkerken  

emma.verscheure07@gmail.com 

0471/89.79.14 

 

Jong-KLJ 

Anke De Naeyer   

 Affligemdreef 107, 9300 Aalst  

ankedenaeyer@hotmail.com 

0471/02.93.38 

 

 

 

 

Mogen wij u vragen om ons op kamp enkel te bellen in geval van 

nood. Gelieve ook geen dure gsm’s en andere elektronica mee te 

geven. Communiceren kan via een briefje (dit hebben de kinderen 

het liefst!) of eventueel een berichtje aan de leiding.   
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Ons Kamphuis                   

  

     Het Jommekeshuis                                   

     Bivakstraat 6,                         

     3581 Beverlo                 

                                                           

 

  

 

 

 

 

Dit jaar trekken we naar het verre Beverlo, waar we zullen verblijven in ‘Het Jommekeshuis’, 
een oud schooltje omgebouwd tot een gezellige kampplaats! 

Het is altijd fijn om post te krijgen op kamp! Geef dus zeker je adres door aan al je vriendjes, 
familie en huisdieren! Zo blijven wij ook op de hoogte van het thuisfront! (PS: vergeet de 
leiding niet, die krijgen ook graag briefjes ). 

  
 

KLJ Moorsel 

T.a.v. (naam KLJ’er) 

Het Jommekeshuis 

Bivakstraat 6 

3581 Beverlo 

 

We gaan dit jaar op 

kamp van 

donderdag 1 

augustus tot 

donderdag 8 

augustus! 
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Ik ga op kamp en ik neem mee… 

Aan de hand van de volgende lijst kan je jouw kampvalies maken zonder iets te vergeten!  
Vergeetkousen onder jullie, zeker doen! 

① Wasgerief  

 Tandenborstel, tandpasta en een bekertje  
 Borstel of kam 
 Douchegel en shampoo 
 Oorstokjes 
 Zeep  
 Zonnecrème 
 Muggenstick en middel tegen teken 
 Deo, maandverband, … 
 Pamper(broekjes) indien nodig 
 4 washandjes 
 2 sponshanddoeken 
 1 badhanddoek 

② Slaapgerief  

 Slaapzak 
 Kussensloop 
 Kussen 
 Pyjama (JONG-KLJ EN SPETTERS : jullie slapen in een tent dus neem een warme 

pyjama mee!!) 
 Knuffel 
 !! Voor iedereen BEHALVE TWINKELS !! Veldbed of luchtmatras !! (Spetters & Jong-

KLJ best veldbed) 
 Twinkels hoeven dus géén veldbed of matras mee te nemen  

o Er zijn namelijk bedden aanwezig 

③ Kledij  

 Onderbroeken 
 Kousen 
 Een t-shirt voor elke dag 
 Shorts/rokjes 
 Een lange broek 
 Trui 
 Regenjas! 
 Badpak/zwembroek en duikbril (een oud(e) badpak of zwembroek om vuil te maken 

is ook telkens welkom) 
 Een setje kleren die héél vuil mogen worden     
 Verkleedgerief   
 …    
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④ Schoenen 

 Stevige stapschoenen 
 Sandalen 
 Pantoffels 
 Sport/speelschoenen 

⑤ Eetgerei  

 Voor spetters en jong-klj : een aardappelmesje 
 3 keukenhanddoeken 

⑥ Allerlei  

 Brooddoos (meenemen in rugzak bij vertrek) 
 Drinkbus (meenemen in rugzak bij vertrek) 
 Rugzak voor op uitstap (liefst eentje met dikke bandjes en geen koordjes,  

o deze snijden in de schouders! Meenemen bij vertrek) 
 !! lunchpakket bij vertrek !! 
 !! Bestek (lepel, vork, mes, dessertlepeltje) !! 
 Zaklamp 
 Zakdoeken 
 Stripverhalen of iets anders om je te amuseren tijdens de vrije momenten 
 Linnen zak 
 Zonnepet  
 Schrijfgerief  
 Briefpapier, enveloppen, adressenlijst en postzegels 
 Zakgeld : €15 à €20, waarvan liefst wat kleingeld (voor postzegels en kaartjes) 
 … 

 
 

Alles aangevinkt? Dan hebben wij nog twee hokjes voor jou om zeker niet te vergeten! ;-) 

                             

                            Enthousiasme 

   

                   Goed humeur  
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TIPS  TIPS  TIPS  TIPS  TIPS 

Door de jaren heen hebben wij vele ervaringen opgedaan! Deze delen wij zeer graag met diegene die 
voor het eerste meegaan op een heus KLJ-kamp! Hier dus enkele tips van bomma Maria! 

 Tip 1 

Zorg dat overal je naam opstaat. Vooral op washandjes, handdoeken ondergoed en 
uniformkledij. 

 Tip 2 

Hang een naamkaartje aan je valies en/of rugzak. 

 Tip 3 

Wie medicijnen moet innemen, geeft deze af aan de leid(st)er, die zorgt er voor dat 
je alles op tijd krijgt. Indien mogelijk vragen we dit af te geven bij het binnenbrengen 
van de valiezen, samen met de medische fiche.  

 Tip 4 

Stop alleen speelkledij in je koffer, een kamp betekent immers ravotten en we zijn 
niet bang om ons vuil te maken!  

 Tip 5 

Voor de Twinkels en Zoeffels raden we aan om voor elke dag een zakje te maken 
met een onderbroekje, hemdje, kousen, t-shirt, broek/ short/ rok en een zakdoekje.  

 Tip 6 

Twinkels, Zoeffels en Kastaars geven bij het begin van het kamp hun centjes af aan 
hun leidster, zodat deze zeker niet zoek raken. Neem ook niet te veel geld mee. Enkel 
de daguitstap en eventueel enkele kaartjes hoeven daar betaald te worden.  

 Tip 7 

Om de leiding een handje te helpen en problemen te vermijden kunnen jullie ouders 
best de adressen al op de enveloppen schrijven en deze voorzien van een postzegel.  

 Tip 8 

Neem een rugzak mee met stevige riemen, geen gewone touwtjes. Op daguitstap 
wordt er namelijk wat gewandeld en gewone touwtjes snijden aan de armen. 
 

 Tip 9 

Wanneer u uw kind een luchtmatras meegeeft, gelieve dan een éénpersoons 
luchtmatras te kiezen. We hebben namelijk niet genoeg plaats om tweepersoons 
matrassen te leggen en leggen daarnaast niet graag twee kindjes bij elkaar om hun 
nachtrust te respecteren. 
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Nog enkele zaken: 

 Vergeet jullie bestek zeker niet! Het is altijd handig om herkenbaar bestek aan te schaffen of 

het bestek te naamtekenen (waterdicht zodat het tegen de afwas kan). Op die manier krijg je 

evenveel bestek mee naar huis op het einde van het kamp als in begin!  

 

 Dit jaar neemt KLJ Moorsel deel aan het concept ‘Trooper’ waarbij we  via online shoppen 

geld kunnen ‘verdienen’. Van elke aankoop dat jullie online uitvoeren, krijgen wij een 

percentje! Dankzij jullie hebben wij hier al € 179 aan verdiend! D-A-N-K-U, DANKU! 

 

 

Wat moet er niet mee? 

AFSPRAAK 1:  

Het kampmenu is zodanig opgesteld dat niemand van honger zal 
omkomen. Onze kookmoekes leggen ons goed in de watten. Snoep gaat 
niet mee op kamp.  
 

AFSPRAAK 2:  

Op kamp stellen we het zonder de hedendaagse technologieën. Gsm’s, 
mp3-spelers, iPod’s, smartphones, fototoestellen, Nintendo ‘s, … horen niet 
op kamp en laat je thuis. Andere waardevolle dingen zoals juwelen neem je 
beter niet mee op kamp. Als je als ouder een noodgeval hebt, dan kan je de 
leiding bereiken op de opgegeven nummers.  

 

AFSPRAAK 3:  

Alcoholische dranken zijn uit den boze.  
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Hoe ziet een dag op kamp eruit? 

 08.00u : Iedereen wordt gewekt met een origineel weklied. Nadien duiken we 
de waskommetjes in. Lekker fris, iedereen is klaar voor een nieuwe speeldag !  
 
 

 08.30u : Bikke bikke bik, hap hap hap, … We stillen onze reuze honger met een 
lekker ontbijt.  
 
 

 09.00u :  De klusjes worden verdeeld:  
 - patattejas ( spetters en jong-KLJ)  
- veegploeg  
- wc-ploeg  
- waskommetjes  
 
 
 

 09.30u : Start van de voormiddagactiviteit!  
 
 
 
 
 

 12.30u : We wagen ons aan een uitgebreid middagmaal, met veel liefde 
klaargemaakt door onze kookmoekes. Verse soep, een lekker hoofdgerecht én 
dessert! Daarbij hoort ook de onvermijdelijke afwas!  
 
 
 

 13.30u : We rusten wat uit en ieder krijgt de tijd om te doen wat ze wil: een 
gezelschapspelletje spelen, een briefje schrijven, naar muziek luisteren, 
slapen,… of kiezen jullie voor platteplatterust?  

 

 14.30u :  We starten de namiddagactiviteit!  
 
 

 16.00u :  Het vieruurtje staat te wachten op jou!  
 
 

 18.00u : Het avondmaal en natuurlijk ook de afwas staan weer op ons te 
wachten!  
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 19.30u : Avondactiviteit en het afsluiten van onze 
mooie speeldag!  
 

 Vanaf 20.30u kruipen de jongsten in bed, want 
morgen staat er ons weer een toffe dag te wachten! 
Voor Spetters en Jong-KLJ is er nog een activiteit 
voorzien!  
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Praktische informatie 

1. Inschrijven  

Je kan je inschrijven voor het kamp door het gewenste bedrag te storten op 
rekeningnummer BE26 7370 2712 9529 met vermelding ‘(naam lid) + KLJ-kamp 219’. De 
kostprijs voor het kamp is 120 euro, het 2e kind betaalt 115 euro, het derde 110 euro. 
Mogen wij vragen dat jullie de storting doen voor donderdag 18 juli? Wij vragen ook nog om 
wat zakgeld mee te nemen zodat je kind(eren) een drankje of snoepje kunnen kopen tijdens 
de dagtocht en een kaartje kan versturen. De Twinkels, Zoeffels en Kastaars geven hun 
zakgeld het beste af bij het binnenbrengen van de valiezen.  

2. Valiezen binnenbrengen  

De valiezen breng je maandag 29 juli tussen 18.30u en 20.00u binnen, aan ons KLJ-heem.  
Vergeet zeker ook je medische fiche, SIS-kaart en 2 mutualiteitklevertjes niet mee te 
brengen. Medicatie geef je ook aan de leid(st)ers, zij zorgen er voor dat alles heel blijft, en je 
alles op tijd krijgt. Probeer je te beperken tot één valies, wij moeten immers alles zelf in- en 
uitladen.  

3. Hoe gaan we op kamp  

We spreken af op donderdag 1 augustus om 10u aan het station van Aalst (vooraan). Draag 
zeker je uniform bij het vertrek en vergeet je rugzak niet met lunchpakket. (ook voor Jong-
KLJ!) 

4. Hoe komen we terug naar huis  

Omdat vele leden het erg leuk vinden om eens de kampplaats te tonen aan de ouders (en 
vele ouders ook graag eens zien waar hun sloeber een week gelogeerd heeft), vragen we aan 
de ouders om hun kind(eren) te komen ophalen op donderdag 8 augustus om 10u in 
Beverlo. Achteraan deze kampbundel vind je een routebeschrijving die je veilig naar ons 
kamphuis leidt. Wanneer je in de buurt komt zal je ook pijltjes van KLJ Moorsel zien hangen 
die je de weg tonen.  
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Meezingertjes 

Op kamp wordt er heel wat gezongen. Hoog tijd om de echte klassiekers eens vanonder het 
stof te halen. Oefenen maar!  

Het KLJ-lied  

Jeugdig dat zijn wij, vorming, 
ontspanning, samen in groep, 
bezinnen, sport en spel het 
doet je goed; fris en uit de 
kluiten gewassen, jong maar 
toch een beetje volwassen. 
Meisje, jonge man, ‘t is 
bewezen dat het kan; maak 
van je jonge leven een jeugd.  

KLJ, is gezond; stralende 
ogen en een lachende mond. 
Katholieke Landelijke Jeugd 
dat zijn wij en zo willen we 
blijven.  

 Landelijk zo willen wij, dat 
het nooit zo ver zal komen, in 
een wereld van steen en 
beton; alleen nog maar 
kunnen dromen, van het gras, 
de dieren, planten en bomen.  

En het dagelijks brood, wordt 
door landbouwers gezaaid; 
voor boer en tuinder sta je 
paraat.  

Refrein  

Katholiek geloven wij, en dat 
de jeugd van vandaag nog 
toekomst heeft, elk samenzijn 
wordt dan een feest; in je 
dorp, parochie als een speelterrein, waar je voor elkaar nog mens kan zijn.  

En met KLJ  voel je je nooit alleen; met meer dan dertigduizend vrienden om je heen.  
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Deze hit zingen we telkens voor we aan tafel gaan!  

Bikke bikke bik, hap hap hap, eerst de soep en dan de pap. Dan de boter en de saus, 
dat verdient een waar applaus. Juuuuuuuuuuij! 

Marmelade, karbonade, varkenspootjes, bloemkool en salade. Marmelade, 
karbonade, varkenspootjes, bloemkool en salade. Ooooh koekjeskruimels, ooooh 
slagroomtaartjes, lange vingers, hongerhongerhongerhongerhongerHONGEEEEER! 

L’heure est venue chef, d’aller manger, l’heure est venue chef d’aller manger. Bon 
appétit, bon appétit, bon appétit et merci!  
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Routebeschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
 

Mopje flauw mopje! 

 Wat krijg je als je een flauwe mop kruist met een motorfiets?-  
 
Een Yamahahahaha 
 

 Er gaat een vis naar de dokter.  
“Ik zie het al”, zegt die meteen.  
“Uit de kom!” 
 

 Er staat een man op de trein te wachten.  
"Kom daar eens van af!", briest de conducteur. 

 

Zo, met deze (toegegeven flauw) mopjes eindigt onze kampbundel! We hopen jullie 
allemaal te verwelkomen op kamp! We kunnen één ding zeggen, de leiding kijkt er 
zeker al naar uit!! Groetjes en tot dan! 
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Medische fiche 

Indien er iets veranderd is sinds begin dit jaar dat gemeld moet worden op de 
medische fiche, gelieve dit dan tijdig te melden! 

Gelieve onderstaande vragen in te vullen, zo kunnen wij zorgen voor optimaal plezier. 
Privacy wordt gerespecteerd.  

  
Naam + voornaam kind: 

................................................................................................................................   

Geboortedatum + leeftijd kind: 

.................................................................................................................   

Adres: 

..............................................................................................................................................................   

Postcode +  Gemeente: 

.................................................................................................................................   

Telefoonnummer: 

..........................................................................................................................................   

GSM nummer kind: 

.......................................................................................................................................   

GSM nummer ouders:  

..................................................................................................................................    

E-mailadres kind:  

.........................................................................................................................................   

E-mailadres ouders:  

....................................................................................................................................   

Naam en telefoonnummer van de huisarts:  

 .................................................................................................................................................................. 

  

Mag uw kind deelnemen aan volgende activiteiten?  

   Sport  Ja / Neen  

   Spel  Ja / Neen  

   Trektocht  Ja / Neen  

   Zwemmen  Ja / Neen  

    Kan uw kind zwemmen?                     Ja / Neen  
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Zijn er punten waarmee de leiding rekening dient te houden?  

(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen,...)  

 

............................................................................................................................................................

..............   

Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoening, epilepsie, hartaandoening,...)  

 

............................................................................................................................................................

..............   

Moet uw kind tijdens activiteiten medicijnen innemen? (welke? Hoe dikwijls? ... specifiëren aub!)  

 

............................................................................................................................................................

..............   

  

Is uw kind gevoelig of allergisch voor:  

Geneesmiddelen? Zo ja, Welke? 

................................................................................................................   

  

Bepaalde stoffen of levensmiddelen? Zo ja, Welke? 

...........................................................................   

  

Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)? Zo ja, In welk jaar? .........................................   

  

Andere inlichtingen of opmerkingen?  

 

............................................................................................................................................................

..............   

  

  

  


