
KLJ kamp 2022
The future



De aliens en robots (knipogen, liffers en jokers) van Klj Wakkerzeel...



Wat?
Het thema van ons jaarlijks KLJ kamp is de toekomst! 

Wie?
Voor alle aliens en robots van KLJ Wakkerzeel (of Knipogen, Liffers, 
Jokers en Leiding).
LET OP - De wubbels (de leden van het 1ste en 2de leerjaar) gaan 
niet mee.

Wanneer?
Knipogen en liffers: donderdag 21 juli tot en met donderdag 28 juli.
Oudste liffers: donderdag 21 juli tot en met zondag 31 juli.
Jokers: dinsdag 19 juli tot en met zondag 31 juli.



Waar ? 
Postadres:
KLJ Wakkerzeel
t.a.v. NAAM KIND
Rue Auxiliaire 5 
5670 Viroinval

Adres:
Ons kampterrein zelf ligt iets verder. 
Coördinaten 50°05’06”N 4°35’52”E

Waar?



Vertrek
Knipogen en liffers
De knipogen en liffers vertrekken op donderdag 21 juli samen met Klaas, Nele en Emma met de bus aan de kerk in 
Wakkerzeel. We verzamelen om 14u30 aan de kerk van Wakkerzeel zodat de bus om 15u00 stipt kan vertrekken. Zorg 
ervoor dat je zeker je indentiteitskaart of kids-ID meebrengt! Je neemt ook VERPLICHT een kopie mee van je ID kaart en 
steekt deze bij in je valies, deze dient als reserve.
-> Iedereen is verplicht zijn of haar kaart bij het opstappen op de bus af te geven aan de leiding.
-> We verwachten jullie allemaal verkleed in jullie beste toekomst outfit.

Jokers 
De jokers vertrekken op dinsdagochtend 19 juli samen met Robbe en Ellen aan het KLJ-lokaal met de fiets. Zij zullen meer 
specifieke info omtrent uur van vertrek, bagage, ... later meedelen via de FB-pagina. Zorg ervoor dat jullie fiets in orde is, 
lichten, remmen, versnellingen, ... !!! 
PS - Fluovestje en fietshelm zijn verplicht!



Bagage 
De bagage gaat op voorhand met de vrachtwagen mee op kamp. Daarom brengen jullie vrijdag 15 juli tussen 17u00 
en 18u00 jullie bagage naar het lokaal (Kelfsstraat 8). Als je vrijdag 15 juli je bagage niet kan komen brengen (omdat je 
op vakantie bent), geef je spullen die kunnen (zoals veldbed, slaapzak,…) al mee met een vriendje/vriendinnetje zodat dit 
mee kan met de camion en mail naar kljwakkerzeel@hotmail.com zodat we hiervan op de hoogte zijn.

Knipogen en liffers
Je kan gerust een rugzakje met spullen die je niet op voorhand mee kan brengen zoals portefeuille, toiletzak en dergelijke 
op de bus meenemen.

Jokers
Jullie slaapzak en matjes worden meegegeven met de camion, deze hoef je dus niet mee te nemen op de fiets. Zorg ervoor 
dat deze in een zak zitten met jullie naam op zodat we deze gemakkelijk kunnen terug vinden!



Bezoekdag

Op donderdag 28 juli is het bezoeksdag. Vanaf 15u00 zijn alle 
ouders, broers, zussen, oud-leiding en sympathisanten welkom 
op ons kampterrein. Een gezellige gelegenheid waar ook iets 
gedronken en gegeten kan worden. Op de bezoekdag worden ook 
de drankjes, die jullie kinderen gedronken hebben op kamp, cash 
afgerekend. Knipogen en liffers (behalve oudste liffers) gaan dan 
met hun ouders mee naar huis. De oudste liffers, jokers en leiding 
blijven nog enkele dagen op nakamp, tot zaterdag 31 juli. De jokers 
regelen dat ze hun fiets met iemand mee naar huis kunnen geven 
op de bezoekdag. 

Om ons kampterrein te vinden, geef je ‘Rue de Fays 2’ in in je gps. 
Vanaf daar zullen er pijltjes van KLJ Wakkerzeel hangen om het 
laatste deel van de route naar ons terrein te vinden.



Inschrijven en betalen

De inschrijvingen zullen net zoals vorig jaar online doorgaan via het google inschrijvingsformulier. 
Moesten jullie nog vragen hebben aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via de 
gsmnummers die een paar pagina’s verder in dit boekje staan. 
Inschrijvingsgeld knipogen en liffers: €115
Inschrijvingsgeld oudste liffers: € 125
Inschrijvingsgeld jokers: € 135
Inschrijvingsgeld leiding: € 145
Gelieve voor donderdag 7 juni dit bedrag over te schrijven op de rekening van de KLJ 
(BE56 734-4051672-88) met mededeling ‘kamp 2022 + naam kind(eren)’. Indien dit door 
bepaalde omstandigheden niet zou gaan, gelieve contact op te nemen met Emma en Tibo 
(kljwakkerzeel@hotmail.com).



Allergieën en medicijnen
Voor kinderen die (eet)allergieën hebben of intolerant zijn, gelieve een winkelzak met VOOR- en ACHTERNAAM 
op mee te nemen met aangepaste voeding bv. melk, vieruurtje, choco,… (dit geldt enkel voor kinderen met allergieën). 
Steek in deze zak ook een papier met wat je zoon/dochter niet mag eten en eventuele extra informatie. Voorzie voor 
medicijnen een klein zakje met NAAM op en steek er een minihandleiding bij waarin staat hoeveel en wanneer je kind 
welke medicijnen moet krijgen. Dit geef je beide af aan de leiding voor je op de bus stapt. Gelieve bij intoleranties en 
dergelijke te mailen naar kljwakkerzeel@hotmail.com. Op de site (https://www.klj-wakkerzeel.be/medische-fiche/) staat 
een blanco medische fiche. Gelieve te zorgen dat we voor elk kind een recent ingevulde fiche hebben. Je kan dit mailen 
naar kljwakkerzeel@hotmail.com



Wat neem ik mee? 

- T-shirts
- Een witte t-shirt die heel vuil mag worden
- Lange broeken
- Shorts
- Truien
- Ondergoed
- (voldoende) sokken
- Stevig schoeisel (dagtocht, ...)
- Sportieve schoenen
- Rubber laarzen
- Watersloefen
- Zwembak/broek
- Regenjas
- Pet/zonnehoedje

- Tandenborstel & tandpasta
- Douchegel
- Handdoek & washandje
- Borstel of kam
- Persoonlijke hygiëne 
- Scheergerief (voor de echte mannen)
- Natuurvriendelijke zeep (bijvoorbeeld Sanex, 
kijk dit goed na, want ze zijn hier zeer streng op!)

- Veldbed/luchtmatras
- Matje (jokers)
- Slaapzak
- Kussen
- Knuffel
- Pyjama

- Bergen snoep
- Sigaretten, alcohol, drugs, …
- Zakmes of andere gevaarlijke voorwerpen

Kledij Slaapgerief

Wat neem ik niet mee?

Allerlei
- Zaklamp
- Linnenzak
- Keukenhanddoek
- Eetgerei (plastic bord, kommetje, beker en bestek)
- Insectenspray & zonnecrème
- Pot choco/confituur/...
- Beetje zakgeld (kaartjes, postzegels, dagtocht)
- Strip/tijdschrift
- Drinkbus en rugzak (dagtocht)
- KIDS-ID of/en IDENTITEITSKAART

Toiletgerief



Indien er nog vragen zijn...
Hoofdleiding
Tibo Vandeputte: 0474/53.32.47 
Emma Van den Hoof: 0468/23.05.94
(contact: kljwakkerzeel@hotmail.com)

Ignace Van Eyken: 0472/73.97.08
Joos Bosmans: 0476/07.75.04
Klaas Bosmans: 0494/06.13.93
Lotte Clynhens: 0493/61.34.77
Lucas Gooris: 0468/29.16.06
Marthe Van den Hoof: 0468/28.18.38
Nele Bernaerst: 0490/44.22.44
Nona Jaubin: 0471/28.09.77 
Robbe Artois: 0485/41.90.30
Stan Vander Sande: 0471/49.31.63
Wout Camelbeke: 0497/38.68.57
Ellen Steurs: 0479/41.06.50
Fran Camelbeke: 0472/79.44.43
Clementine Verschaeren: 0492/42.97.48
Hanne Vandeputte: 0470/60.81.87



BACK TO THE FUTURE


