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Kampthema
In dit papierke vind je alles wat je moet weten als je op kamp
vertrekt. Wat je moet meenemen, wanneer je je valies moet
brengen, waar we naartoe gaan…  Vooral je mama en papa

moeten dit boekje grondig doornemen, zodat zij weten wat ze in
orde moeten maken.

Dit jaar is ons kampthema onderwaterwereld! Vergeet zeker
niet verkleedgerief te zoeken, zodat je op de themadag niet uit

de toon valt. We geven je alvast wat knutseltips om de vakantie
goed te starten.

En voor de rest… lezen maar, en de meesten onder jullie weten
al wel waar jullie voor staan: een weekje weg van thuis met je
vrienden en vriendinnen! Een hele week spelletjes spelen, op

tocht gaan, zwemmen en knutselen!

Een hele week pret verzekerd!!!
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Belangrijke
mededelingen

Adres

Wanneer we op kamp zijn, is het voor iedereen leuk om
brieven te ontvangen. Hieronder volgt het adres waar we op
kamp gaan.

KLJ – Schriek

(naam lid)

Chiro Achter-Olen

Anemoostraat 16
2250 Olen

Dit ligt in de provincie Antwerpen, ongeveer 30 km van
Schriek. De -12 zal dit jaar met de bus vertrekken. De +12 zal
fietsen. Verdere info hierover volgt.

Luizen

Mogen wij vriendelijk vragen om thuis de nodige voorzorgen
te nemen: alle haren controleren en indien nodig behandelen.
Dit voorkomt ons en alle ouders veel kopzorgen!
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Prijs

De prijs voor het kamp bedraagt € 90  voor de -16 en € 110
voor de +16.
Wie niet het hele kamp meegaat betaalt € 15 per nacht. Dit is
te betalen via overschrijving op het rekeningnummer: BE52
1431 1695 3409. (ten laatste 3 juli 2022)

Belastingaftrek
Wist je dat je de kosten van het KLJ kamp (voor de -12) kan
inbrengen in je belastingaangifte? Eind april/begin mei van
volgend jaar kan je hier een document voor vragen aan onze
secretaris.

Bezoek en telefoon
Omdat we maar 7 dagen van huis weg zijn, verwachten we
GEEN BEZOEK.  Dat zou immers niet leuk zijn voor hen die geen
bezoek zouden krijgen.
Ook gsm’s hebben we dit kamp niet nodig. We vragen dus
aan iedereen om deze thuis te laten, ook aan Dolle Trienen en
Musketiers. Wordt er een gsm gevonden op de kamers, dan
zal deze door de leiding bewaard worden en teruggegeven
worden bij thuiskomst.

Fietsen, valiezen en veldbedden
Iedereen neemt een matras of veldbed mee.
De +16, Dolle trienen en musketiers brengen zondag 10  juli
tussen 15:00 en 16:00 hun valiezen en matrassen/veldbedden
naar het NIEUW LOKAAL!!
De valiezen en bedden van de -12 gaan gewoon mee op de
bus.
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Vertrek +16

De +16 vertrekt zondag 11 juli. Iedereen wordt om 09:00 aan
het OUD-lokaal verwacht. Vergeet geen lunchpakket mee te
nemen en zorg dat je fiets in orde is. Niet in orde = niet mee!
Voorzie ook een goed fietsslot. Wie thuis een fluo-vestje of
fietshelm heeft mag deze altijd meebrengen (liefst gemerkt
met je naam), of eentje lenen van de KLJ

Vertrek -16
De -12 wordt op donderdag 14 juli om 14:00 u verwacht aan
het OUD LOKAAL in uniform samen met hun valiezen en
bedden. Daar vertrekken we met de bus naar de kampplaats.

Dolle Trienen en Musketiers gaan ook dit jaar met de fiets op
kamp. We verwachten hen om 10u aan het OUD KLJ-lokaal.
Vergeet zeker ook geen lunchpakket mee te nemen, en zorg
ervoor dat je fiets in orde is.
Let op: De fietsen worden gecontroleerd. Remmen en licht
moeten perfect in orde zijn. Ook een fiets met verduurde
banden vertrekt niet mee. We vragen dus uitdrukkelijk om de
fietsen thuis na te kijken! Wie thuis een fluo-vestje of fietshelm
heeft mag deze altijd meebrengen (liefst gemerkt met je
naam), of eentje lenen van de KLJ.

Terug thuis
Iedereen komt op 21 juli terug met de
bus, en zal aankomen rond 12u30 aan
het OUD lokaal. Dit kan altijd ietsje
uitlopen, aangezien we afhankelijk zijn van het verkeer!
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Prijzen uniform
Wie nog geen volledig uniform heeft kan dit
nog online bestellen en meenemen bij vertrek
op kamp tegen volgende prijzen:

Sjaaltje: 4 euro        T-shirt: 15 euro
Sweater: 20 euro

KLJ drie-daagse
In vooruitzicht naar onze activiteiten na het kamp willen we
even reclame maken voor onze KLJ drie-daagse.
Vrijdag 12 augustus is onze KLJ-quiz.
Zaterdag 13 augustus is onze beachparty.
Maandag 15 augustus vind je ons aan de BBQ en tap op de
Gymkana! Meer informatie volgt in het volgend Papierke,
website en op onze KLJ facebook pagina!
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Kampreglement
-16:

● Alle activiteiten worden meegedaan.
● ’s Morgens is iedereen op tijd bij de

vlaggengroet/kampdans.
● -16 komt niet in de buurt van +16 en de +16-tent.
● De kampplaats mag niet zonder toestemming van

de leiding verlaten worden.
● Het is verboden om te roken.
● Er worden geen alcoholische dranken mee op

kamp genomen. Deze worden onmiddellijk
tenietgedaan.

● Op kamp is het bezit van geestverrijkende
middelen verboden.

● Gsm, game boy, zaklamp, IPod, … laat deze thuis. Al
deze dingen worden door de leiding afgenomen en
bewaard tot de aankomst in Schriek.

● Douches worden enkel gebruikt na toestemming
van je leiding.

● Na 22h is het muisstil.
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+16:

● Alle activiteiten worden meegedaan
● ’s Morgens is iedereen op tijd bij de vlaggengroet.
● Jongens komen niet op de meisjeskamers.
● Meisjes komen niet op de jongenskamers.
● +16’ers komen niet op de kamers of in de buurt van

de –16’ers.
● De +16’ers hebben niets te zeggen over de –16’ers.
● De kampplaats mag niet zonder toestemming van

de leiding verlaten worden.
● Het is verboden om te roken.
● Er worden geen alcoholische dranken mee op

kamp genomen. Deze worden onmiddellijk
tenietgedaan.

● Op kamp is het bezit van geestverrijkende
middelen verboden.

● Gsm, IPod en andere dure voorwerpen … laat deze
thuis.

● Na 22h is het stil voor de buren.
● Na het ontbijt worden er patatten geschild door de

+16.
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Adressenlijst
Hou dit lijstje zeker goed bij! Hier vindt je alle contact gegevens

van de leiding.

Snorkels
Louise Verhaegen
Kasteelstraat 14
3130 Begijnendijk
0475/91 04 09

Sara Verstreken
Kruisstraat 90
3120 Tremelo
0468/35 93 79

Bo Ruymaekers
Kapelstraat 12
2223 Schriek
0472/49 11 66

Bengels
Rune Verlinden
Lauwrijkstraat 6
2223 Schriek
0468/41 59 03

Mies Peeters
Tramlei 4
2223 Schriek
0489/95 41 64

Jeejeekes
Floor De Winter
Lauwrijkstraat 1c
2223 Schriek
0468/46 19 12

Rhona Feyaerts
Emiel Dupontlaan 20
3120 Tremelo
0460/97 49 00

Indy Ruymaekers
Kapelstraat 12
2223 Schriek
0489/08 47 04

Kadeekes
Emiel Verhaegen
Kasteelstraat 14
3130 Begijnendijk
0470/71 02 06

Ferre Witvrouwen
Heintjesstraat 3a
2223 Schriek
0497/36 65 63

Elia Nys
Bredestraat 59
2223 Schriek
0468/11 23 00
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Dolle Trienen
Janne De Winter
Lauwrijkstraat 1c

2223 Schriek
0475/45 67 14

Julie Liekens
Bredestraat 37e

2223 schriek
0487/12 72 39

Musketiers
Maxwell Van Looy
Roggeveldenstraat 118
2223 Schriek
0487/49 10 44

+16
Ruben Lambrechts
Zandstraat 27j
2223 Schriek
0483/59 81 66

Maxime Frankefort
Roggeveldenstraat 84
2223 Schriek
0473/23 56 84

Kato Jacobs
Lauwrijkstraat 1d
2223 Schriek
0494/64 15 35

Hoofdleiding: Kato Jacobs en Maxime Frankefort
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Wat moet je
meenemen?

● Luchtmatras of veldbed
● Slaapzak of dekens
● Slaapkledij
● Voldoende ondergoed, sokken of kousen
● Shorts, hemden, t-shirts
● Outfit die vuil mag worden (voor vb. vettige spellekes)
● Warme trui en lange broek (voor frisse dagen en avonden)
● Waterdichte anorak of regenjas
● Lange broek (voor tijdens het bosspel, zo blijven onze benen

vrij van schrammen en teken!)
● Zak voor vuil linnen
● Zakdoeken
● Washandjes en handdoeken
● Shampoo, douchegel, kam, tandenborstel, tandpasta,

bekertje
● Mondmasker
● Nagelknipper, nagelvijltje
● Veiligheidsspelden
● Stevige schoenen (geen turnpantoffels of strandslippers,

maar stevige sportschoenen), laarsjes, binnenhuispantoffels
● Een stevige rugzak (voor de dagtocht)
● Badpak/zwembroek, badmuts
● Zonnebril en zonnemelk
● Eventuele medicamenten met hun gebruiksaanwijzing
● Identiteitskaart, kids-ID (af te geven bij vertrek)
● Schrijfgerief (bic, notablok, briefpapier, enveloppen,

postzegels)
● Adressenlijst
● Leesboeken, kleine gezelschapsspelletjes
● Een beetje zakgeld: -16 komt met 10 € zeker toe, +16 zorgt

voor voldoende zakgeld.
● KLJ T-shirt, sweater en sjaaltje (dragen bij vertrek)
● Fiets en fietsslot (enkel +16)
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● En dan nog… verkleedgerief om je op de themadag te
verkleden in het thema ‘Onderwaterwereld’!

En niet te vergeten:
● Een goed humeur en veel zon!
● Een beetje snoepgoed voor je leiding ;)

!!!! Belangrijk om weten:
Breng geen nieuwe kledingstukken mee, maar wel stevige en
gemakkelijke!
Sieraden en waardevolle voorwerpen laat je ook beter thuis.
(Wij als KLJ zijn niet verantwoordelijk bij verlies of schade.)

Tracht je naam op zoveel mogelijk voorwerpen te vermelden,
ook in boeken of spelletjes!

Vooral op ondergoed, washandjes, handdoeken en je
KLJ-uniform. Enkel verloren voorwerpen waar een naam op

vermeld staat, kunnen wij terugbezorgen. Al de rest verdwijnt
na een paar maanden in een grote zak voor spullenhulp…
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Knutsel ideetjes

Ga verkleed als de zee met vissen in! Knutselen met wc-rollen!

Wat heb je nodig?
- Blauwe kleren en veiligheidsspelden
- Lege toiletpapierrollen
- Acrylverf, kleurpotloden of stiften
- (acryl)papier
- Schaar, lijm, touw
- Nietmachine
- Potlood en gom

Hoe maak je het?
1. Verzamel je materiaal. Hier werd acryl-verf gebruikt, maar

andere verf kan zeker ook!
2. Verf elke toiletpapier rol in een kleur naar keuze.
3. Maak de vissen schubben door kleine ‘U’-vormen te

verven.
4. Verf vinnen en een vissenstaart voor elke vis op dik papier

of karton (hier  gebruikten ze acrylpapier). Je hoeft hier
niet al te kieskeurig te zijn - eenvoudige vormen zijn
voldoende.

5. Knip de visstaarten voorzichtig uit in een kleur naar keuze.
Bij deze stap heb je misschien hulp nodig!

6. Pak de uitgeknipte vissen staarten er nu bij.
7. Knijp de zijkanten van de toiletpapier rol samen en niet je

vissenstaart aan de toiletpapier rol (vissenlichaam).
8. Snijd de visvinnen voorzichtig uit.
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9. Verf (of kleur) lange, dunne stroken karton in een roze tint
(dit zijn de lippen van de vis).

10.Lijm of niet de vis lippen rond de toiletpapier rol.
11. Voeg het oog van de vis toe. Om het oog te maken,

hebben we een zwarte stip op een stuk wit papier geverfd
en het vervolgens in een cirkel uitgeknipt.

12. En tadaa! Hangt de vissen op je blauwe kleren met een
veiligheidsspeld en klaar!
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Verkleed tips
Kom jij dit kamp verkleed als een zeemeermin, een vis, kwal of
zelfs een duiker?
Of verkleed jij je liever als een zeester of dolfijn? We hebben ook
plaats voor krokodillen, haaien, … !
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Spelletjes
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Woordzoeker: vind jij alle woorden?
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Ken je nieuwe
leiding

Naam: Sara
Bijnaam: Witteke (door snorkels)
Leiding van: Snorkels
Adres: Kruisstraat 90, Tremelo 3120
Geboortedatum: 2004-11-12
Haarkleur: blond
Kleur ogen: bruin, groen
Functies in de KLJ: leidingslokaal, zaal
Aantal jaren lid van de KLJ: 7
Aantal jaren leiding: 1
Wat was je favoriete kamp en waarom: in 2021 omdat het mijn
eerste +16 kamp was
Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: de allerallerleukste klj
Op welke plek buiten België zou je een jaar willen wonen:
Tenerife
Wat is je slechtste eigenschap: te laat komen
Waar geeft je het meeste geld aan uit: shoppennnn
Wat zou je graag beter kunnen: op tijd komen
Studies/werk: secretariaat-talen (bijna klaar met middelbaar)
Zit je op kot: nee
Hobby’s: KLJ, zwemmen, kickboksen
Heb je een rijbewijs: nee
Welke schoenmaat heb je: 39, 40
Heb je broers of zussen: zus, Erika
Heb je een relatie: ja
Favoriete stad: Londen
Welke deodorant gebruik je: dove
Vroeg opstaan of uitslapen: uitslapen natuurlijk
Heb je huisdieren, welke: 2 honden, 2 katten en 3 kippen
Welk liedje beluister je het vaakst: enemy van Imagine Dragons
Boot of vliegtuig: vliegtuig
Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: zonvakantie
Café of fuif: fuifje
Douche of bad: douche
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Ga je vaak uit eten: niet zo vaak
Wat is je favoriete seizoen: lente
Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn:
onzichtbaar zijn
Wat is je favoriete maand van het jaar: november
Stad of platteland: stad
Wat voor merk tandpasta gebruik je: vitis
Welke tv zender kijk je het meest: vtm
Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: eten
Wat voor soort gsm heb je: Huawei
Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: het
KLJ-kamp
Wat voor kledingstuk draag je het liefste: sokken
Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen:
dwarsfluit
Wat is je favoriete sport: zwemmen
Nootjes of chips: chips
Hoge sokken of lage sokken: hoge sokken
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: een
brommer kopen
Wat is je favoriete ijsje: cookies
Kijk je naar thuis of familie: nee
Kerstbalparty of beachparty: beachparty
Kraantjeswater of van de fles: kraantjeswater
Welke chips kies je altijd op de KLJ: peper en zout
Luchtmatras of veldbed: veldbed
Snapchat of Instagram: Snapchat
Koffie of thee: geen
Oud of nieuw lokaal: nieuw
Favoriete woord/uitspraak: “a
small person who waves at you, is
called a microwave”
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Ken je nieuwe
leiding

Naam: Elia
Bijnaam: Profeet
Leiding van: Kadekes
Adres: Bredestraat 59 2223 Schriek
Geboortedatum:07/01/2005
Haarkleur:Bruin
Kleur ogen: Bruin
Functies in de KLJ: Technische dienst, tuin verantwoordelijke,
parochieraad, hygienische dienst, verhuurverantwoordelijke
Aantal jaren lid van de KLJ: 11
Aantal jaren leiding: 1
Wat was je favoriete kamp en waarom: in 2021, omdat we toen
naast een boerderij zaten waar geholpen mocht worden en we
daar zeer goede melk konden halen.
Hoe omschrijf je KLJ-Schriek: de beste klj die er ooit is geweest
en gaat blijven!!!
Op welke plek buiten België zou je een jaar willen wonen:
Amerika
Wat is je slechtste eigenschap: Soms Loemp zijn
Waar geeft je het meeste geld aan uit: Hobby
Wat zou je graag beter kunnen: Met computers werken
Studies/werk: Studeer Landbouw, en hobby bij landbouwerken
volckaerts
Zit je op kot: nee
Hobby’s: Tractor rijden
Heb je een rijbewijs: Ja Tractor rijbewijs
Welke schoenmaat heb je: 44
Heb je broers of zussen: Ja 1 echte en 2 stiefbroers en 1 stief zus
Heb je een relatie: Nee
Favoriete stad: Schriek
Welke deodorant gebruik je: AXE
Vroeg opstaan of uitslapen: Vroeg opstaan
Heb je huisdieren, welke: Katten
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Welk liedje beluister je het vaakst: 18 Jaar wil ik zijn
Boot of vliegtuig: Boot
Citytrip, zon- of sneeuwvakantie: Sneeuwvakantie
Café of fuif: Café
Douche of bad: Douche
Ga je vaak uit eten: Nee
Wat is je favoriete seizoen: Zomer
Als je kon kiezen uit elke superkracht, welke zou dit dan zijn:
Veranderen in iets dat je dan bedenkt
Wat is je favoriete maand van het jaar: Januari
Stad of platteland: Platteland
Wat voor merk tandpasta gebruik je: Elmex
Welke tv zender kijk je het meest: Ik kijk geen tv en als ik kijk
discovery chanel
Waar kun je 's ochtends echt niet zonder: Glas fruitsap
Wat voor soort gsm heb je: Hammer
Naar wat kijk je het meeste uit in de zomervakantie: Kamp
Wat voor kledingstuk draag je het liefste: Atlassen
Welk muziekinstrument zou je het liefst kunnen spelen: Drum
Wat is je favoriete sport: Fietsen
Nootjes of chips: Nootjes
Hoge sokken of lage sokken: Hoge sokken
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: Een
tractor kopen
Wat is je favoriete ijsje: Aardbei
Kijk je naar thuis of familie: geen vanbeide
Kerstbalparty of beachparty: Beachparty
Kraantjeswater of van de fles: Kraantjeswater
Welke chips kies je altijd op de KLJ: Biky
Luchtmatras of veldbed: Veldbed
Snapchat of Instagram: Snapchat
Koffie of thee: Geen van beide
Oud of nieuw lokaal: Oudje
Favoriete woord/uitspraak: “Kzen toch
geen horse?!”
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Grappen en grollen
Er liggen 2 professors aan het strand. Vraagt de een aan de
ander, hoe zout is het water van de zee? Zegt de ander, dat zal ik
niet weten. Zegt de een weer: Dan vraag ik het wel aan die
andere kwal.

De onderwijzer vraagt: 'Wat weet jij over de Dode Zee, Els?' Els: '
Niets meneer, ik wist zelfs niet dat dat ze ziek was!'

Er zwemt een hooiberg in de oceaan en die ziet een haai
zwemmen. Zegt de hooiberg: "HAAI...!" Zegt de haai : "HOOI...!"

Een man is aan het vissen als er een voorbijganger langskomt
en vraagt: "Bijten ze?" Zegt de man: "Waarom denk je dat ik zo
ver van de kant af zit?"

Waarom eet een oen nooit mosselen in het weekend? Omdat
het weekdieren zijn!
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Overzicht data
Zondag 10 juli:

- Valiezen + bedden van +16, Dolle trienen en musketiers
→ 15u-16u NIEUW-lokaal

Zondag 11 juli:
- vertrek +16 OUD-lokaal 09u00

Maandag 14 juli:
- vertrek Dolle trienen en Musketiers → 10u ‘s ochtends

OUD-lokaal
- vertrek -12 → 14u aan OUD lokaal (met valies en bed)

Woensdag 21 juli:
- terugkomst +16 en -16 om 12u30 aan OUD-lokaal
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