
Wij gaan op kamp!!  

 

 

Jaja… het is binnenkort weer tijd voor het hoogtepunt van het KLJ-jaar: het 

KLJ-kamp. We trekken dit jaar opnieuw naar Bellingen waar we zullen 

verblijven in een oud nonnenklooster/school. Misschien kunnen sommigen 

onder jullie zich deze kampplaats nog voorstellen van een aantal jaar 

geleden… En anders, geen probleem! We maken er zoals elk jaar weer een 

spetterende periode vol plezier, vriendschap, gezelligheid, mooi weer… van!!  

Naar goede gewoonte gaan we op kamp van 1 juli tot 7 juli. De Tijgers hebben 

geluk, want zij mogen nog iets langer plezier maken in Bellingen. Zij keren 

namelijk pas 10 juli terug huiswaarts. Dit jaar zal er spijtig genoeg geen 

Beirekamp zijn, maar niet getreurd, want op de activiteiten worden jullie nog 

steeds verwacht om plezier te maken en te ontspannen!  

Het thema waarrond dit kamp zal draaien, is boerderij!! Tractors, koeien, 

varkens, boeren, velden, stallen… je krijgt er volop mee te maken!  

Je ziet het, dit kan je niet missen! Schrijf je daarom snel in op het volgende 

blad en geef dit ten laatste op zaterdag 1 juni af aan Ine. Je kan de 

inschrijving en de medische fiche ook online vinden om af te drukken. Je kan 

het geld storten op ons rekeningnummer BE48 8002 1693 5427 (we 

ontvangen geen cash geld voor het kamp).  

Enkele belangrijke afspraken:  

Op zaterdag 29 juni kan je tussen 14.00 en 16.00 uur jouw bagage en je 

fiets (enkel voor de Kleppers en Freggels) naar het lokaal brengen. Deze 

worden door ons naar de kampplaats gebracht.  

Maandag 1 juli vertrekt iedereen richting kampplaats. De Kleppers en 

Freggels vertrekken om 13.00 uur met de bus aan het lokaal. De Tijgers 

worden om 11 uur met hun fiets verwacht aan het lokaal, want zij gaan 

deze afstand namelijk iets sportiever afleggen. Meer informatie krijgen zij in 

een brief die nog apart wordt rondgestuurd.  



De bezoekdag vindt plaats op zondag 7 juli van 16.00 tot 20.00 uur. De 

Kleppers en Freggels gaan dan samen met hun ouders naar huis. De Tijgers 

blijven nog een beetje langer bij ons. Zij vertrekken op woensdag 10 juli 

met de auto naar huis. 

Kampinschrijving  

Hieronder vindt u de prijzen voor ons kamp, het grootste en beste feestje 

van het jaar! Dit is all-in pret verzekerd!  

Wat kan u verwachten op dit kamp? 

- Éen keer per dag een warme maaltijd van minstens 2 gangen 

- Goed uitgeruste bedden, voor een comfortabele nacht  

- Een bus die onze jongsten veilig afzet op de kampplaats  

- 24u/24u personeel die zorgen dat het feestje nooit stilvalt 

- Gegarandeerd goed weer  

- En hopen amusement!  

Kleppers en Freggels gaan op kamp van 01/07/2019 t.e.m. 07/07/2019 

en krijgen dit alles voor de spotprijs van €85, de volgende kinderen van 

hetzelfde gezin betalen hiervoor €75. Tijgers gaan op kamp van 

01/07/2019 t.e.m. 10/07/2019 en krijgen dit arrangement voor slechts 

€110, de volgende kinderen van hetzelfde gezin betalen hiervoor €100.  

U kan deze geweldige, super-de-luxe reis boeken door het volgende blad 

ingevuld af te geven aan Ine en dit ten laatste op zaterdag 1 juni. 

  

  



 

Inschrijving: 

Ik, …………………………………………………… geef toestemming aan mijn kind(eren) 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

om mee te gaan op KLJ-kamp en schrijf hiervoor onderstaand bedrag over:  

 

… x 85 euro voor het eerste kind van het gezin   = ……………… euro  

… x 75 euro voor de volgende kinderen van het gezin  = ……………… euro  

… x 110 euro voor het eerste kind van het gezin   = ……………… euro  

… x 100 euro voor de volgende kinderen van het gezin  = ……………… euro  

------------------------------- 

    Totaal: ……………… euro  

Datum:  

Naam en handtekening van ouder(s) of voogd:  

 

  



Medische fiche 

OUDERS!   Wij vragen u om deze fiche zorgvuldig in te vullen. De begeleiding heeft de 

gegevens nodig om de jeugdvakantie optimaal te kunnen organiseren. 

Indien u over uw kind bepaalde gegevens mondeling wil toevertrouwen, 

gelieve dan contact op te nemen met de leiding.  

      Kamp 2019 
          ---------------------------  

Naam van het kind: .......................................................... Voornaam: .................................  
Adres: ...................................................................................................................................   
Telefoon: .................................................................. Geboortedatum: .................................  

Indien u afwezig bent tijdens de jeugdvakantie, gelieve dan uw voorlopig adres te noteren of het 
adres van een persoon die beschikbaar is:  
Adres: ...................................................................................................................................   
Telefoon: ..............................................................................................................................  

Naam en tel. van uw huisarts: .............................................................................................  

Mag uw kind deelnemen aan normale jeugdactiviteiten ?  
o sport    ja / neen  
o spel     ja / neen  
o trektocht  ja / neen  
o zwemmen ja / neen  

Zijn er aandachtspunten waar de begeleiding dient rekening mee te houden? (vlug moe, 
bedwateren, slaapwandelen of andere)  
...............................................................................................................................................  

Zijn er ziekten te melden? (astma, suikerziekte, huidaandoeningen, hartaandoeningen, ...)  
...............................................................................................................................................  

Moet uw kind tijdens de jeugdvakantie geneesmiddelen innemen? (welke, hoe dikwijls, 
hoeveel?)  
...............................................................................................................................................  

Is uw kind gevoelig of allergisch voor :  
o Geneesmiddelen? Welke?  
............................................................................................................................ 
o Bepaalde stoffen of levensmiddelen? Welke?  
........................................................................................................................... 

Werd uw kind gevaccineerd tegen de klem (tetanus)? ja / neen  
    In welk jaar ? ….................................................................................................................  

Andere inlichtingen of opmerkingen :  
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
 
Ik, die teken, geef de toelating dat mijn kind ...........……………................................. (naam) 
meegaat op jeugdvakantie van ....................... tot ....................... (data); georganiseerd door 
KLJ Halle.   
 
Datum : 
Naam en handtekening :  
 
 
Bij te voegen door de ouders :     

- 1 kleefbriefje van uw ziekenfonds   
            - Kids ID (afgeven bij vertrek) 

- Indien nodig medicijnen afgeven bij vertrek 


