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In de ruimte 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruitrode  



 
 

Dag lieve astronautjes,  

Zijn jullie klaar voor tien/vijf dagen vol plezier? KLJ Strijtem nodigt jullie uit voor 

tien onvergetelijke dagen ruimteplezier! We zetten onze tenten op in Gruitrode en 

we gaan er proberen onze eigen spaceshuttel te bouwen! Hopelijk hebben jullie goede 

reflexen om alle testen te doorlopen! Oefen dus maar alvast en maak je klaar voor 

een geweldig kamp. De leiding is er klaar voor en kijkt ernaar uit om hun 

astronautjes op te leiden tot echte ruimtevaarders. 

Lees samen met je ouders dit boekje grondig door zodat je al een beetje weet wat 

ons allemaal te wachten staat. In deze bundel vinden jullie ook extra info in verband 

met de covid-19 maatregelen. Belangrijk is om het deeltje omtrent de Covid-

maatregelen goed te lezen en je in te schrijven voor één van de verplichte 

infomomenten. Als je toch nog vragen of opmerkingen hebt, twijfel dan niet om deze 

mee te delen aan de leiding.  

 

Kabouchkes: Thibaut (0474/ 11 52 82) 

Woudlopers en Nijntjes: Joachim (0486/ 13 12 94) 

Strippen en Stroppen: Femke (0491/ 59 40 89) 

Trippers: Jan (0497/ 31 34 55) 

Zjielen en Vedetten: Alana (0472/ 97 39 80) 

 

Hoofdleiding: Alana (0472/ 97 39 80) & Thibaut (0474/ 11 52 82) 

 

Voor verdere uitleg worden jullie verwacht op 1 van onze verplichte 

infomomenten. Om de inschrijving te voltooien is aanwezigheid op een van 

de volgende data om 20u verplicht: 12/07 – 15/07 – 18/07 – 22/07 

 

  



 
 

WANNEER ZIJN WE WEG EN TERUG?  
Alle groepen (behalve de jongste kabouchen) worden op zaterdag 2 augustus op het 

kampterrein verwacht. Dit jaar zal dit een beetje anders verlopen dan andere jaren. 

We werken dit jaar met een drive-in systeem om de kinderen af te zetten. Iedere 

bubbel wordt dan ook op een ander tijdstip verwacht. Wees op tijd en hou je 

identiteitskaart/ kids-ID en eventuele medicatie klaar om aan de leiding af te geven! 

Opgelet! Voor de jongste kabouchen (eerste leerjaar) zal het kamp slechts 6 dagen 

duren. Zij worden op donderdag 6 augustus op het kampterrein verwacht. Het is de 

bedoeling dat ook zij door de ouders naar Gruitrode gebracht worden.  

Op dinsdag 11 augustus kunnen jullie je kids na 10/6 dagen plezier moe, maar 

tevreden komen ophalen. Ook hier werken we opnieuw met een drive-in systeem 

met dezelfde timeslots als bij het afzetten. Carpoolen wordt zo veel mogelijk 

afgeraden. Broers/Zussen uit verschillende groepen kunnen samen gedropt worden, 

wel VERPLICHT tijdens het tijdsslot van het oudste kind in de wagen. Het systeem 

van afzetten en ophalen op het kampterrein wordt verder uitgebreid toegelicht op 

het verplicht infomoment.  

 

Kabouchkes (10 dagen):   10u – 10u30 

Woudlopers en Nijntjes:   10u30 – 11u30 

Strippen en  Stroppen:   12u – 13u 

Trippers:    13u – 14u 

Zjielen en Vedetten: 14u – 15u  
 

Hoe inschrijven en wat kost dat?  
Om je kind(eren) definitief in te schrijven moet je verplicht aanwezig zijn op een van 

onze infomomenten. Je brengt naar dit infomoment ook een betalingsbewijs mee.  

Voor de 10 dagen betaal je 140 euro. Voor broers of zussen is het 130 euro.  

Voor 6 dagen (kabouchen) bedraagt het 80 euro.  

We zouden aan de ouders willen vragen om het juiste bedrag over te maken op 

rekeningnummer BE70 0682 1823 0425 met vermelding “Kamp + na(a)m(en) 

van je zo(o)n(en)/dochter(s)”. De inschrijving kan pas bevestigd worden op 1 van de 

infomomenten op vertoon van het betalingsbewijs. Wanneer de betaling op dat 

moment nog niet in orde is, kan u ter plaatse betalen met bancontact. 
 

Wanneer brengen we onze bagage?  
Aangezien dit jaar alles binnen bubbels moet gebeuren, hebben wij besloten om dit 

jaar geen bagage mee te geven met de camion. Er wordt dus verwacht dat jullie op 

2/6 augustus zelf de bagage meebrengen naar het kampterrein.   



 
 

CORONA OP KAMP: EENS IETS ANDERS DAN ANDERS  

Dat het kamp er dit jaar iets anders zal uitzien dan anders, 

komt vast niet als een verrassing. Het zal er in ieder geval niet 

minder tof van worden! Hier vatten we kort de grote 

aanpassingen samen. 

 

We doen er alles aan om het kamp zo normaal mogelijk te 

laten verlopen. We volgen nauw de aanbevelingen van de overheid en worden 

ook begeleid door KLJ nationaal. Zoals jullie wel al kunnen raden zullen we op 

kamp met bubbels moeten werken. Meer info over de samenstelling van de 

bubbels krijgen jullie op het infomoment. Door de grote aantallen in de groepen 

zullen bijna alle groepen in een eigen bubbel zitten. 

 

Omdat het onmogelijk is om alle maatregelen samen te vatten op twee pagina’s 

is het dit jaar verplicht om naar 1 van de 4 infomomenten in juli te komen. 

Enkel bij aanwezigheid op het infomoment met een betalingsbewijs is je kind 

succesvol ingeschreven voor het kamp. We vragen dat er per gezin 1 ouder het 

infomoment bijwoont. De infomomenten gaan door op volgende dagen: 

 

Zondag 12/07 om 20 uur   Woensdag 15/07 om 20 uur 

Zaterdag 18/07 om 20 uur   Woensdag 22/07 om 20 uur 

 

De valiezen worden niet meegenomen met de camion om een massa aan onze 

lokalen te vermijden. Ook vertrekken we dit jaar niet met de trein op kamp. Wel 

verwachten we dat jullie dit jaar op het kampterrein zelf afgezet worden met al 

jullie bagage. Carpoolen wordt afgeraden. Indien het niet anders kan, moeten 

alle personen in de auto die ouder zijn dan 12 jaar een mondmasker dragen. We 

vragen om de timeslots te respecteren en je gezin af te zetten tijdens het 

timeslot van het oudste kind. Het systeem van afzetten en ophalen wordt op het 

infomoment grondiger toegelicht. 

 
Kabouchkes: 10u – 10u30           Trippers: 13u – 14u 

Woudlopers en Nijntjes: 10u30 – 11u30          Zjielen en Vedetten: 14u – 15u 

Strippen en  Stroppen: 12u – 13u  

 



 
 

Indien uw kind 5 dagen voor het kamp enige ziektesymptomen vertoont (koorts, 

hoesten, niezen, …) kan uw kind helaas niet mee op kamp. We willen geen risico’s 

nemen en vragen jullie om hiervoor begrip op te brengen en de nodige 

verantwoordelijkheid te nemen. Indien uw kind tijdens de maand juli naar het 

buitenland of op een ander jeugd- of sportkamp bent geweest, vragen we om dit 

aan de leiding te signaleren zodat we een extra oogje in het zeil kunnen houden. 

 

Indien er iemand ziek wordt op kamp, wordt die even in het quarantainelokaal 

geplaatst en worden de betrokken ouders verwittigd. Daarna zal er bij een lokale 

huisarts een coronatest afgenomen worden. De huisarts zal beslissen welke verdere 

stappen er al dan niet moeten genomen worden. Ook deze procedure zal verder 

uitgelegd worden tijdens het infomoment. Wel kiezen we voor een transparante 

communicatie naar alle ouders.  

 

Verder zijn er nog volgende kleine aandachtspunten: 

o Elk lid moet verplicht 3 genaamtekende mondmaskers meebrengen. 

o Brieven van broers of zusjes kunnen niet worden doorgegeven tussen bubbels. 

Best schrijf je dus voor elk kindje apart een briefje. 

o Postpakketten werden vorig jaar al niet toegestaan, in tijden van corona 

zullen we hier nog strenger op zijn. Ook het meegeven van pakketjes en 

cadeautjes aan andere ouders die jonge kabouchkes komen afzetten in het 

midden van het kamp is in coronatijden uit den boze. 

o Er moet een familielid stand-by staan om eventuele zieke kinderen te komen 

halen op het kampterrein. Dit zal hopelijk niet nodig zijn, maar je weet nooit. 

o Zelfs in coronatijden zal het kamp fantastisch leuk zijn. We volgen de nodige 

maatregelen uitgebreid op. U kan uw kind met een gerust hart en zonder 

zorgen mee op kamp sturen.  

 

 

 

  



 
 

VERLOREN VOORWERPEN 

Elk jaar opnieuw hebben wij heel wat verloren voorwerpen, die aan het eind van het 

kamp helaas niet meer bij hun eigenaar geraken. Wij willen daarom vragen om 

ALLES van je naam te voorzien! (KLJ-sjaal, -t-shirt en -pull, regenjas, ondergoed, 

zakdoeken, handdoeken, washandjes,…) Dit voorkomt heel wat zoekwerk op kamp. 

Voor de kleinsten is het handig dat er een lijstje wordt gemaakt met alles wat ze 

mee hebben. Laat hen eventueel helpen bij het inpakken zodat ze weten wat ze bij 

hebben. Belangrijk is dat je steeds alles netjes wegstopt in je valies, zo kan er niets 

verloren gaan. 

Tip: neem enkel spullen mee die duidelijk herkenbaar zijn (witte handdoeken of 
sokken zijn uit den boze!) 
 

WIE GAAT ER VOOR ONS KOKEN? 
De kookouders die ons dit jaar culinair gaan verwennen zijn Bart (oudleider) & 

Annick (papa en mama van Jef, Paulien en Stan Bauwens), Koen/ Kalli (oudleider), 

Charlotte en Maarten (oudleiding & mama en papa van Mil, Loewie en Felien) 
 

ZIJN WE VERZEKERD? 
Door het lidgeld dat je reeds betaalde, ben je verzekerd bij KLJ. De leiding is echter 

niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde voorwerpen zoals een beugel, bril, 

lenzen, fototoestel, gsm, mp3-speler,... WAARDEVOLLE VOORWERPEN LAAT JE 

THUIS!!!  

Meisjes of jongens die niet in de KLJ zitten maar toch graag eens meegaan op kamp 

kunnen dit door een extra verzekering te betalen (€15), zo kunnen zij meegaan als 

zomerlid. 

Voor de verzekeringen is het belangrijk dat je je lidgeld betaald hebt en je medische 

fiche hebt ingevuld. Voor wie dit nog niet gedaan heeft, gelieve dit zo snel mogelijk in 

orde te brengen. De infofiche kan je invullen op onze website: www.kljstrijtem.be. Je 

kan dit altijd navragen bij de leiding. 

 

CENTJES? 
Tijdens het kamp heb je heus geen pakken geld nodig. Een beetje zakgeld (12.50 

euro) volstaat om postkaarten en postzegels aan te schaffen. 

  



 
 

MOGEN MAMA OF PAPA OP BEZOEK KOMEN? 
Zoals het bij ons al jaren de gewoonte is, wordt er geen bezoekdag gehouden. We 

raden daarom aan om niet langs te komen. Zeker in deze tijden mogen wij geen 

buitenstaanders toelaten in onze bubbels.  
 

HOE ONTVANGEN WE BRIEFJES? 
KLJ Strijtem  

“naam van uw zoon of dochter” 

Sparrenheem 

Zavelstraat z/n 

3670 Gruitrode 

 

Enkel en alleen bij dringende gevallen kan je de groepsverantwoordelijken of de 

hoofdleiding telefonisch bereiken (telefoonnummers vind je vooraan in dit boekje). 
  



 
 

KAMPREGELS! 
Meegaan op kamp houdt in dat je akkoord gaat met volgende afspraken... 

• Er is respect voor elkaar, de leiding en de kookploeg! 

• Buiten de kookouders en de leiding, mag er NIEMAND in de keuken of 

koelwagen!!! 

• Je draagt je KLJ-sjaaltje altijd. Wanneer je dit niet aanhebt tijdens de 

formatie, mag de leiding je karwei geven. 

• Niemand verlaat het terrein zonder toestemming. 

• GSM’s laten we thuis! Zoniet, worden ze overdag verzameld door de leiding. 

• Afwas en karwei gebeuren onmiddellijk na het eten, zodat we snel met de 

activiteiten kunnen beginnen. Loop dus niet weg als het aan jou is voor een 

karweitje. 

• Afval hoort in de vuilzak. 

• Iedereen neemt deel aan de activiteiten. 

• Samen op kamp gaan en een groep vormen betekent dat er niemand 

uitgesloten wordt en dat er geen kliekjes gevormd worden. 

• Het slapengaan gebeurt in stilte, onder begeleiding van de leiding en op vaste 

uren. Hou het stil in de tent of slaapruimte. 

• Op kamp wordt er niet gerookt! Voor zij die het toch niet kunnen laten, 

gebeurt dit ENKEL na toestemming van de ouders en de leiding, op een 

afgesproken plaats. 

• Drugs worden niet getolereerd. 

• (Indien de leiding merkt dat iemand zich niet aan deze afspraken houdt, 

mogen zij hem/haar naar huis sturen.)  

  



 
 

WAT STOPPEN WE IN ONZE KOFFER? 
 
“VOORZIE ALLES GOED VAN JE NAAM!!!!” 
… Kleur de bolletjes als je de valies maakt … 
 
  
Slaapgerief 
 
О  Luchtmatras of veldbed 
О  Slaapzak 
О  Pyjama 
О  Eventueel een deken 
 
Kledij 
 
О  Voldoende kledij voor 10 (5) dagen dat nogal vuil mag 

worden (korte en        lange  broeken, T-shirts, dikke pull, 
trainingspak,…) 

О  Kousen en ondergoed om je gedurende 10 (5) dagen 
behoorlijk te verschonen 

О Regenjasje 
О Een witte T-shirt die beschilderd mag worden  
О  Goeie wandelschoenen, sportschoenen 
О  Laarzen 
 
Toiletgerief 
 
О  Waskom 
О  Washandjes 
О  Handdoeken 
О  Zeep, kam,borstel, tandenborstel en –pasta, douchegel, 

shampoo,… 
 
Zwemgerief 
 
О  Zwembroek of badpak/bikini 
О Badmuts 
О Badhanddoek  
  



 
 

Allerlei 
 
О  KLJ-sjaaltje (VERPLICHT) 
О KLJ-T-shirt en KLJ-pull (VERPLICHT) 
О  Zaklamp + eventueel reservebatterij 
О  Schrijfgerief, adressen en postzegels (deze kunnen ook 

worden aangekocht op kamp) 
О  Drinkbus 
О  Identiteitskaart/ kids-ID: deze wordt afgegeven aan de 

leiding bij de dag van vertrek! 
О  Zak voor vuil wasgoed 
О  Voldoende zonnecrème (+after-sun), muggenzalf (zelf bij te 

houden) 
О (papieren) zakdoeken 
О  Rugzakje 
О  Zakgeld (zo’n 12.50 euro is ruim voldoende) 
О  Verkleedkledij voor het kampthema: In de ruimte 
О Iedereen brengt ook een witte T-shirt mee (die na het kamp 

een ander kleurtje mag hebben) 
O      Zjielen en Vedetten, breng een campingstoeltje mee J  
O      Iedereen brengt  ook minstens 3 wegwerp mondmaskers 

mee! 
 

 
  



 
 

NUTTIGE WENKEN 
• Wij willen uitdrukkelijk vragen om GSM’s thuis te laten, zeker Kabouchkes, 

Woudlopers en Nijntjes en Strippen en Stroppen. Als er leden van deze groep 

toch een GSM meenemen, zal deze meteen afgenomen worden. GSM’s van 

Trippers, Zjielen en Vedetten worden bijgehouden door de leiding of 

kookouders. Deze zullen dagelijks uitgedeeld worden voor een beperkte tijd. 

• Ook CD-spelers/MP3 of computerspelletjes worden niet meegenomen. 

• Enkele leesboeken of gezelschapsspelen komen altijd van pas tijdens de vrije 

momenten of bij slecht weer. Vergeet er wel je NAAM niet in te schrijven! 

• Geneesmiddelen worden bij het afzetten op het kampterrein afgegeven aan de 

leiding. Zo is een stipte inname verzekerd. 

• Gelieve bij het afzetten van uw kind ook aan te geven indien uw kind niet kan 

zwemmen, zodat wij onze voorzorgen kunnen nemen. 

• Wij willen uitdrukkelijk vragen om maximum 250gram snoep mee te 

brengen. Extra snoep zal door de leiding worden afgenomen en na het kamp 

terug bezorgd worden.  

• Snoep van zowel de Kabouchen als de Woudlopers en Nijntjes zal opgehaald 

worden en in 1 grote pot verzameld worden. Sharing is caring J 

• Ook willen we vragen om geen postpakketen met extra snoep op te sturen. 

Om jaloezie te vermijden zullen ook deze ongeopend bij het ophalen van de 

valiezen worden teruggegeven.  

• Al onze avonturen op kamp zullen te volgen zijn via onze site. 

 

NOG EENS IN ’T KORT 
• Vertrek    2 augustus afzetten op het kampterrein 

• Vertrek allerkleinsten   6 augustus om 15u op het kampterrein 

• Terugkomst     11 augustus ophalen op het kampterrein 

• Kampleiders     Thibaut (0474/ 11 52 82) 

Alana (0472/ 97 39 80) 

• Kookouders     Annick & Bart, Charlotte & Maarten en 

     Koen/Kalli   



 
 

Samen met de hele leidingsploeg willen we ervoor zorgen dat het ook dit 

jaar weer een onvergetelijk kamp wordt. Daarvoor rekenen we op jullie 

inzet, enthousiasme en goed humeur, wat ongetwijfeld geen probleem zal 

zijn!!!! Tot snel!!! De Leiding  

 
 

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

Gelieve onderstaand strookje af te geven bij het brengen van je kind.  

 

Ouder(s)/voogd van ……………………………………………………………………………..uit 

groep………………………………………………………..verklaart hierbij dat zijn/haar kind niet gefotografeerd 

mag worden en op de sociale media van KLJ Strijtem mag verschijnen. 

 

Handtekening 

 


