Kamp Gooik 2019

Hans en Grietje lieten broodkruimels achter om hun weg terug te
vinden, maar wij hebben in dit kampboekje sterretjes verstopt. Kan jij
ze allemaal terugvinden?

TIP: Het zijn er 15 (het bovenstaande telt niet mee)



Inleiding

2



Voorstelling Leiding

3



De kookouders

7



Praktische info

9



Een dag op kamp

12



Regels

13



Wat neem je mee?

15



Wat laat je thuis?

16



Een voorsmaakje

17



Spelletjes

18



Voorbeeld-briefjes

21



Kamphoroscoop

22



Komende Activiteiten

24



Contactinfo

25

1

Zoals elk jaar gaan we ook dit jaar van 21 tot 31 juli op kamp. Deze keer gaan we
naar Gooik, gelegen in hartje Pajottenland. Gooik ligt in het westen van de
provincie Vlaams-Brabant, wat voor de +14 & +16 een fietstocht van ± 65 km
betekent.
Als je het nog niet gemerkt hebt: het kampthema is ‘Sprookjes’. Dit wil zeggen
dat er verschillende spelletjes in dit thema aan bod zullen komen. Ook zal je
verkleedkleren moeten meenemen, zodat je je kan verkleden als je favoriete
sprookjespersonage!
In dit boekje staan de verdere praktische zaken, zowel van het kamp zelf als van
de fietstocht en het laden van de bagage, samen met spelletjes en dergelijke die
je al zin doen krijgen in het kamp zelf.
Kom mee op kamp en waan je in een sprookjeswereld!
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Dries (+10)
Hoe lang ben je al lid?
Ik ben ondertussen al 8 jaar lid.

Hoe lang ben je al leiding?
Dit is mijn 1ste jaar als leiding.

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Tarzan, of is dat geen sprookje? 😊

Welk sprookje vind je het mooist?
Hans & Grietje, ik zou zo graag eens van het peperkoekenhuisje
willen snoepen! 😊

Wat is je lievelingsactiviteit?
Bakstenentocht blijft toch mijn all-time favourite!

Wat is je favoriete kampherinnering?
De bootjesrace op kamp in Achel die natuurlijk gewonnen werd
door de #gammel.

Lisa (+10)
Hoe lang ben je al lid?
Ik zit al 8 jaar in de KLJ.

Hoe lang ben je al leiding?
Dit is mijn 3de jaar als leiding.

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Het konijn van Alice in Wonderland, ik ben altijd te laat!

Welk sprookje vind je het mooist?
Ik MOET gewoon kiezen voor Assepoester. Toen we klein waren hebben
ik en mijn zus Eline deze film hééééél veel gekeken.

Wat is je lievelingsactiviteit?
Ik doe heel graag ruiltocht of paintball, maar als het echt warm is, kan
niets op tegen waterspelletjes!

Wat is je favoriete kampherinnering?
Vorig jaar hadden we bumperballs gehuurd, echt superleuk!
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Jolien (+10)
Hoe lang ben je al lid?
Dit is ondertussen mijn 8 ste jaar.

Hoe lang ben je al leiding?
Al 3 jaar sta ik voor de +10.

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Simba uit de Leeuwenkoning, net als hem ga ik heel graag op avontuur!

Welk sprookje vind je het mooist?
Repelsteeltje

Wat is je lievelingsactiviteit?
Bakstenentocht blijft toch echt een topper!

Wat is je favoriete kampherinnering?
De vettige spelen en verfspelen blijven me toch altijd wel bij 😊

Chloë (+12)
Hoe lang ben je al lid?
Ik ben al 10 jaar lid, is dat geen feestje waard?!

Hoe lang ben je al leiding?
Dit is mijn 4de jaar als leiding.

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Doornroosje

Welk sprookje vind je het mooist?
Rapunzel, zo’n lange haren! Echt wauw!

Wat is je lievelingsactiviteit?
Slapen 😊

Wat is je favoriete kampherinnering?
Elk jaar is de bonte-avond een toppertje, zeker het voorlezen van
de tekstjes als afsluiter.

Ewoud (+12)
Hoe lang ben je al lid?
Sinds mijn 11de, dit is mijn 8ste jaar.

Hoe lang ben je al leiding?
Het wordt mijn 3de kamp als leiding.

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Klein Duimpje 😉

Welk sprookje vind je het mooist?
Merlijn de Tovenaar

Wat is je lievelingsactiviteit?
Zonder twijfel: bakstenentocht!!

Wat is je favoriete kampherinnering?
Telefoontje spelen met pingpongballen.
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Jelt (+12)
Hoe lang ben je al lid?
Al 8 jaar, ik zat in de 1ste +10 die er was!

Hoe lang ben je al leiding?
Dit is mijn 1ste jaar als leiding

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Peter Pan

Welk sprookje vind je het mooist?
De nieuwe kleren van de keizer

Wat is je lievelingsactiviteit?
Mijn lievelingsactiviteit is paintball.

Wat is je favoriete kampherinnering?
De tweedaagse naar het Mariapark.

Toon (+12)
Hoe lang ben je al lid?
Ik ben al 8 jaar lid.

Hoe lang ben je al leiding?
Dit is mijn eerste kamp als leiding.

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Pumba (van Timon en Pumba): ik ben ook betrouwbaar en kan veel eten.

Welk sprookje vind je het mooist?
Tarzan

Wat is je lievelingsactiviteit?
Waterspelletjes

Wat is je favoriete kampherinnering?
De kampvuren zijn altijd wel een topper!

Bert (+14)
Hoe lang ben je al lid?
Momenteel ben ik al 9 jaar lid van onze KLJ.

Hoe lang ben je al leiding?
Dit is mijn 3de jaar als leiding.

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Balou de beer uit Jungle book, want ik geniet graag van het leven
en ik doe heel graag mijn eigen zin.

Welk sprookje vind je het mooist?
Dumbo

Wat is je lievelingsactiviteit?
Paintball!!!

Wat is je favoriete kampherinnering?
De bumperballs vorig jaar op kamp vond ik echt superleuk!
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Ellen (+14)
Hoe lang ben je al lid?
Nog maar 3 jaar

Hoe lang ben je al leiding?
Dit is mijn eerste jaar als leiding, spannend!

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Merida van Brave (de rosse). Ik ben graag onafhankelijk, niet altijd ladylike,
maar toch een prinsesje. Soms heb ik ook zo mijn Archimedes-momentjes
hihi (de uil van Merlijn de tovenaar).

Welk sprookje vind je het mooist?
Assepoester II & 101 Dalmatiërs II

Wat is je lievelingsactiviteit?
Sluipspelletjes zijn voor mij de absolute winnaar.

Wat is je favoriete kampherinnering?
Met heel de bende gezellig aan het kampvuur zitten.

Eline (+16)
Hoe lang ben je al lid?
Sinds mijn 11de, dit is dus mijn 8ste jaar.

Hoe lang ben je al leiding?
Dit wordt mijn 2de kamp als leiding.

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Sneeuwwitje: omdat ik zo groot ben, lijkt het soms wel dat ik omringd ben
door 7 dwergen 😊

Welk sprookje vind je het mooist?
Assepoester, vooral die film met de muisjes!

Wat is je lievelingsactiviteit?
Paintball is mijn favoriet!

Wat is je favoriete kampherinnering?
Gaan zwemmen in een meertje bij 34°C.

Ruben (+16)
Hoe lang ben je al lid?
Dit is mijn 10de jaar.

Hoe lang ben je al leiding?
Al 3 jaar

Welk sprookjespersonage past het best bij jou?
Pinokkio: mijn neus groeit ook telkens in een leugentje vertel. Zoals je kan
zien, lieg ik zelden 😊

Welk sprookje vind je het mooist?
Belle en het Beest

Wat is je lievelingsactiviteit?
Waterspelletjes bij warm weer zijn altijd top!

Wat is je favoriete kampherinnering?
Moeilijk om een favoriet moment te kiezen, al vind ik het altijd wel fijn om
op tweedaagse te gaan.
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Kristof
 1ste jaar als kookouder
 Weetje: Ik ben het “kleine” broertje van Michiel 😊
en vind het moeilijk om een leuk weetje over
mezelf te verzinnen
 Lievelingskampeten: Wentelteefjes
 Favoriete sprookjespersonage: Het Beest van “Belle
en het Beest”

Michiel
 1ste jaar als kookouder
 Weetje: Dit zal mijn 13 de kamp worden, ik ben
trouwens ook de nestor van de hoop!
 Lievelingskampeten: Pensen met appelmoes
 Favoriete sprookjespersonage: Gandalf

Sander
 1ste jaar als kookouder
 Weetje: Op mijn 1ste kamp in Heusden heb ik met
mijn hoofd een raam gemold.
 Lievelingskampeten: Hamburgers
 Favoriete sprookjespersonage: Het peperkoeken
mannetje

Soetkin
 1ste jaar als kookouder
 Weetje: Dit is nog maar het 5de kamp dat ik meega
 Lievelingskampeten: Kip met rijst en zoetzure saus
 Favoriete sprookjespersonage: Het witte paard van
de prins.
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Jonathan
 1ste jaar als kookouder
 Weetje: Wist-je-dat ik met mijn tweelingbroer op
hetzelfde bedrijf werk?
 Lievelingskampeten: Frituurhapjes
 Favoriete sprookjespersonage: Knabbel van “Knabbel
en Babbel”

Nele





1ste jaar als kookouder
Weetje: Mijn 2 neven zijn dit jaar ook kookouder
Lievelingskampeten: Spaghettiiiii
Favoriete sprookjespersonage: Olaf 😊

Matthias
 1ste jaar als kookouder
 Weetje: Wist je dat als je een goudvis in een donkere
kamer opsluit, hij wit wordt? (Mij moet je dus niet
altijd serieus nemen! 😊 )
 Lievelingskampeten: Het vieruurtje; daarvan ben ik
steeds zeker dat het eetbaar is!
 Favoriete sprookjespersonage: Het 3de biggetje uit
“De 3 biggetjes”

Tessa
 1ste jaar als kookouder
 Weetje: Van KLJ ken ik bitter weinig, mijn eten
daarentegen is best wel venijnig!
 Lievelingskampeten: Lasagne
 Favoriete sprookjespersonage: Alice
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Dit jaar gaan we dus op kamp naar Gooik. Daar zitten we in “Jeugdheem Strijland”, de
lokalen van de plaatselijke KLJ en Chiro.
Aan dit lokaal is een groot speelterrein, een verhard basketbalveld en een speeltuintje
gelegen. Het lokaal bestaat uit 2 verdiepingen met voldoende ruimte.
Op de bovenverdieping bevinden zich slaapruimtes en een toilet. Op het gelijksvloers
zijn nog extra leefruimten, de eetzaal, keuken en het sanitair.
De oudste groepen, +14 en +16, slapen in tenten op het terrein.

Hieronder kan je enkele foto’s vinden van het kamphuis:
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Kostprijs: €110/lid
Bagage:
Op zaterdag 20 juli wordt de bagage ingeladen. We verwachten jullie om 19uur met je
bagage aan het KLJ-lokaal. De +10 en +12 brengen ook hun fiets mee!

Vertrek:
De +10 en +12 vertrekken op zondag 21 juli 2019 met het openbaar vervoer. Normaal
gezien zullen we vertrekken rond 14 uur, maar meer info hierover wordt later nog
meegedeeld. We verwachten dat jullie thuis eerst nog eten en dat jullie zeker op tijd
zijn!
De +14 en de +16 vetrekken met de fiets. We vertrekken aan het lokaal op zondag 21
juli 2018 om 9u00.

Terugreis:
Om terug te keren nemen we allemaal het openbaar vervoer. We verwachten dat we
op woensdag 31 juli om 15 uur terug zijn. Ook hierover zal later nog meer info
verstuurd worden.
Hierna moet de bagage natuurlijk nog opgehaald worden aan het KLJ lokaal.

Inschrijven:
Wie meegaat, vult het inschrijvingsformulier in dat je kan terugvinden in het midden
van dit boekje. Bezorg het formulier aan iemand van de leiding voor maandag 1 juli
2019. Het inschrijvingsgeld moet ook voor 1 juli 2019 betaald worden; bij voorkeur
gestort op volgend rekeningnummer BE43 7332 0115 5701 met als mededeling:
‘kampgeld + naam en groep van uw kind’. Het is ook mogelijk om het inschrijvingsgeld
cash te overhandigen, samen met het inschrijvingsformulier.
Net als de vorige jaren zal het ook mogelijk zijn je online in te schrijven via onze site:
www.kljbeerzel.be

Adres
Kampbriefjes kunnen verzonden worden naar:

KLJ Beerzel
t.a.v. ‘naam+ groep kind’
Jeugdheem Strijland
Strijlandstraat 59B
1755 Gooik
België
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Half-kamp
Voor leden die niet het volledige kamp meekunnen, is een half-kamp mogelijk. Er wordt
gewisseld op vrijdag 26 juli 2019. Leden die enkel het 2de deel meegaan, worden om 10
uur (echt uur en niet kampuur) aan het kamphuis verwacht en moeten ontbeten
hebben. Leden die alleen ingeschreven zijn voor het eerste deel, worden om 20 uur
(ook echt uur) aan het kamphuis opgehaald en hebben bij ons avondeten gekregen.
De prijs voor een half-kamp bedraagt €55/lid. Graag alleen voor deze optie kiezen
indien het nodig is. Ouders worden op de wisseldag ook uitdrukkelijk verzocht het
kamphuis niet te betreden.

Meeneemlijst voor de vertrekdag → rugzak!
+10 & +12













KLJ-sjaaltje
KLJ-trui
Regenjas
Eventuele spelletjes voor op de bus en trein
Drankje + koekje
Identiteitskaart/ KIDS-ID → aan leiding geven
Zonnecrème + pet + zonnebril
Eventuele medicatie → aan leiding geven
Buzzypas (als je dit hebt)
Zakdoek
…

+14 & +16












Fiets!
KLJ-sjaaltje
KLJ-trui
Regenjas
Lunchpakket: boterhammen + koek + voldoende drank
Identiteitskaart
Zonnecrème + zonnebril + pet
Eventueel medicatie → aan leiding geven
Zakdoek
…
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Om 8u00 weerklinkt het opstaanslied. Op het einde
van dit lied is iedereen uit bed!
Om 8u30 zit iedereen frisgewassen aan de ontbijttafel.
Om 9u30 begint de voormiddagactiviteit.
Rond 12u30 eten we ons middageten.
Om 14u00 start de namiddagactiviteit.

Om 18u00 eten we ons avondmaal.

Om 19u30 start de avondactiviteit.
Om 21u30 gaat de +10 slapen. Vanaf nu is het ook stil
in de slaapzaal.
Om 22u00 gaat de +12 slapen.

Om 22u30 gaat de +14 slapen.

Ten laatste om 23u00 gaat de +16 slapen.
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Fietsreglement:
 We rijden steeds rechts van de rijbaan. Waar een
fietspad is, verlaten we dit niet.

 We rijden met maximum 2 naast elkaar.
 Bij het oversteken houden 2 personen van de leiding het
verkeer tegen. Iedereen rijdt tussen deze 2 personen
door.

 Tijdens de tocht kunnen we niet op elkaar roepen, dus gebruiken we fluit-signalen
om aanwijzingen te geven: 1 x fluiten betekent dat we op 1 rij achter elkaar gaan
rijden, 2 x fluiten dat we om een of andere reden halt moeten houden.

 Zowel vooraan als achteraan rijdt iemand van de leiding. Je mag de voorste niet
inhalen en je mag je niet achter de laatste laten afzakken.

 We rijden in één groep, sluit daarom goed aan en laat geen grote ruimte met de
voorgaande groepsleden.

 Een berghelling kan je uitdagen om het eerst de top te bereiken. Wij delen echter
geen bolletjestruien uit en verwachten dat je gewoon het tempo van de groep
blijft volgen

 In een afdaling zie je misschien graag je snelheidsmeter zover mogelijk uitwijken
naar rechts. Vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen we echter niet toelaten dat
je voorop gaat rijden.

 Wanneer er hindernissen op de weg zijn, verwittig je steeds de fietsers achter je.
 Wanneer er iets aan je fiets mankeert (lekke band, ketting eraf …), steek je je arm
omhoog en zet je jezelf aan de kant of laat je je afzakken zonder de anderen in
gevaar te brengen.

 Tijdens de tocht wordt er niet zonder handen of op je achterste wiel gereden.
Vormen van acrobatie moet je niet tonen.

 Het is niet de bedoeling elkaar de beek in te duwen of bij elkaar aan te hangen.
We rijden gewoon rustig naar onze bestemming.
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Kampafspraken:
 Iedereen doet enthousiast mee met de georganiseerde activiteiten!
 Er word steeds geluisterd naar de leiding (van elke groep) en de kookouders.
 Voor de dagelijkse taken (keren, afwas, aardappelen schillen…) is er een beurtrol
voorzien. Iedereen is verantwoordelijke voor zijn/haar taak en dient deze zonder
klagen uit te voeren.

 Alcohol is verboden tijdens de activiteiten en voor leden onder de 16 jaar.
 Niemand verlaat het kampterrein zonder toelating van de leiding.
 Jongens en meisjes slapen in aparte kamers en tenten. Ook overdag mogen
jongens alleen in de jongenskamer/-tenten komen en meisjes alleen in de
meisjeskamer/-tenten.

 Vanaf 21u00 is het stil in het kamphuis en wordt de nachtrust gerespecteerd,
zodat wie wil, kan gaan slapen.

 Als drank is er water voorzien. Als je frisdrank wenst, is dit te verkrijgen aan €0,80
per consumptie. Je duidt dat aan op een drankenlijst en dit wordt op het einde
van het kamp afgerekend. Wanneer de lijst niet klopt, volgen er sancties!

 Aan tafel wordt er water gedronken. Voor het ontbijt zijn ook melk, fruitsap en
warme dranken beschikbaar.

 We eten per groep.
 Er wordt niet gerookt op het kampterrein.
 Bezoek van niet KLJ-leden (= ouders, familie, vrienden e.d.) is niet toegelaten! Op
de wisseldag mogen de ouders dus ook het kamphuis niet betreden.

 We werken met een kampuur, d.w.z. dat we onze klok
een uur terugdraaien wanneer we aankomen op
het kampterrein. (9u00 wordt 8u00).

 Je mag een muziekinstrument meenemen, maar
dit geef je ter bewaring aan de leiding. Op
gepaste momenten mag je kabaal maken!

 Om op te slapen vragen wij een 1-persoonsmatras
of veldbed mee te nemen. Indien je toch een tweepersoonsmatras meebrengt, kan er bij plaatsgebrek
gevraagd worden deze met een ander lid te delen.
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Algemeen:












KLJ-sjaaltje: verplicht!

















Zwemkledij: 1, eventueel 2

Checklist

KLJ-trui en T-shirt
Veldbed of luchtmatras (een éénpersoons!!)
Slaapzak (+14 & +16 eventueel nog een extra dekentje voor in de tenten)
Kussen (+ eventueel een knuffeltje)
Pyjama
Sokken: ongeveer 10 paar
Onderbroeken: minstens 12
Schoenen: stap- en speelschoenen (+ eventueel slippers)
Speelkledij:
o Broeken: ±7, lange en/of korte
o T-shirts: ±7
o Truien: minstens 2
Medicatie: mag aan de leiding gegeven worden
Handdoeken: 2 grote, 2 kleine
Washandjes
Toiletzak: o.a. shampoo, zeep, tandenborstel en tandpasta
Eventueel spelletjes/ boek voor een rustig moment
Zonnecrème en aftersun, pet of zonnebril
Zaklamp
(Brief)papier en postzegels om naar huis te sturen
Zakgeld*
Buzzypass (als je dit hebt)
VERKLEEDKLEDIJ IN THEMA ‘Sprookjes’
Kledij die héél vuil mag worden
Slechte witte (of lichte) T-shirt (eventueel voor paintball)

Regenjas
+14 & +16:

Checklist

 Slaapmatje voor tweedaagse
 Stevige rugzak voor tweedaagse
*

Zakgeld kan handig zijn voor de daguitstap van de +10 en +12 en voor de 2-daagse van de +14 en +16. Hiermee kunnen ook kaartjes
gekocht worden, deze kosten €0,40/stuk
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 Alcohol meenemen is verboden.
 Snoep meenemen is niet toegelaten. De kookouders zorgen
elke dag voor een lekker 4-uurtje. Indien de leiding snoep
ontdekt, hebben zij het recht dit weg te nemen van het lid.
 iPod, radio en andere elektronische voorwerpen worden
thuisgelaten. Ze mogen niet gebruikt worden en kunnen
tijdens spelletjes stuk gaan.
 GSM is verboden, voor dringende gevallen kan de leiding
opgebeld worden. Indien we merken dat iemand zijn GSM bij
zich heeft, nemen wij deze in bewaring tot het einde van het
kamp.
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Rebus

-- --- ---- --- ------ --- ---- ---- ---- ----- ----.

Ga naar: www.trooper.be/kljbeerzel
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Woordzoeker

ACTIVITEITEN
BERT
CHLOË
DAGUITSTAP
DRIES
ELINE
ELLEN
EWOUD
FROZEN
GELAARSDE KAT

GOOIK
GROEP
JELT
JOLIEN
JULI
KAMP
KASTEEL
KLJ
KOOKOUDERS

LEIDING
LISA
PAINTBALL
PAJOTTENLAND
PLEZIER
PRINS
RAPUNZEL
ROODKAPJE
RUBEN

SJAALTJE
SNEEUWWITJE
SPEL
SPORT
SPROOKJES
TOON
TWEEDAAGSE
VRIENDEN
ZONNEBRIL

------ ----- --- --- ---------------- !
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Kleurplaat
Breng de ingekleurde tekening mee naar de KLJ en krijg een verrassing!
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Wil je op kamp een briefje schrijven maar heb je geen inspiratie? Of heb je tussen al
die leuke activiteiten door geen tijd? Hier vind je inspiratie!

Voor je mama en papa
Liefste mama en papa,
Ik ben al enkele dagen op kamp en
amuseer me hier rot! De leiding heeft
allerlei leuke spelletjes voorzien!
De kookouders maken ook heel
lekker eten, we krijgen zelfs elke
dag een dessertje!
Gelukkig is het ook goed weer.
Volgend jaar wil ik weer mee!
Groetjes uit Gooik!

Voor je beste vriend(in)
Hallo ….. (naam van je vriend(in))
Ik ben op kamp met de KLJ. Het is
hier echt heel leuk: we doen allerlei
toffe dingen zoals ….. (lievelingsactiviteit)
en ook het eten is superlekker.
Dit worden volgens mij echt de
leukste 10 dagen van de grote
vakantie!
Ik wou dat je hier ook was, kom je
volgend jaar mee?
Groetjes uit Gooik,
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Kreeft: 22 juni – 22 juli
Net als Sebastiaan, het vriendje van de kleine zeemeermin, ben je heel uitbundig en
creatief met een goed gevoel voor humor en ritme. Je houdt van dansen en zingen. Verder
ben je bent zelfstandig en ga je recht op je doel af. Toch kom je ook goed overeen met
anderen in de groep en help je graag waar nodig. Let tijdens dit kamp goed op dat je je
voldoende insmeert, zodat je niet rood wordt.
Geluksdag: 26 juli
Leiding: Bert
Leeuw: 23 juli – 23 augustus
Als leeuw ben je een geboren leider en de enthousiasteling van de hoop. Tijdens
groepsspelletjes neem je, net als een echte koning, graag de leiding. Tijdens het kamp zal
de leiding zijn handen vol hebben om jou druk bezig te houden, maar je harde inzet wordt
door hen zeker gewaardeerd.
Geluksdag: 31 juli
Kookouder: Tessa
Maagd: 24 augustus – 23 september
Je bent tegen iedereen vriendelijk en bent een kei in teamspelletjes, waar je je volledig
geeft! Soms ben je wel wat slordig, kijk goed na voor je op kamp vertrekt of je zeker alles
meehebt! Daarnaast ben je zeer charmant, wie weet vind je tijdens dit kamp wel jouw
“prins op het witte paard”. Of je ontmoet hem in je dromen, want net als Doornroosje
slaap je heel graag.
Geluksdag: 24 juli
Leiding: Chloë
Weegschaal: 24 september – 23 oktober
Jij haalt graag gekke dingen uit en in spelletjes geef je het beste van jezelf. Je bent zeer
creatief en hebt geen moeite nieuwe vrienden te maken. Net als Aladin hou je van
evenwicht in je leven: je bent graag actief, maar hebt ook je rust nodig. Keuzes maken
is voor jou wél een uitdaging: je zal waarschijnlijk veel te veel kledij meenemen op kamp,
zodat je daar zelf nog kan kiezen.
Geluksdag: 21 juli
Leiding: Lisa, Eline en Toon & Kookouder: Kristof
Schorpioen: 24 oktober – 22 november
Soms kan je heel verlegen zijn, maar bij je beste vrienden bloei je helemaal open. Net als
de kikkerprins, geef je dus niet zomaar alles prijs. Voor je iets doet, denk je altijd goed na:
een waardevolle eigenschap! Ook zal je nooit een uitdaging uit de weg gaan. Je gaat op in
groepsspelen, maar let op dat je hier niet te veeleisend bent voor anderen. Je beste
eigenschap? Dat iedereen op je kan bouwen!
Geluksdag: 20 juli
Leiding: Ewoud & Kookouder: Soetkin
Boogschutter: 23 november – 21 december
Boogschutters weten heel goed wat ze willen. Daarnaast ben je zeer
optimistisch en enthousiast, waardoor je graag gezien bent binnen je groep. Ook ben je
zeer plichtsbewust en voer je je taken uit zonder morren. Net als de Robin Hood ben je
heel rechtvaardig en vindingrijk!
TIP: Geef complimentjes, dat vindt iedereen leuk!
.
Geluksdag: 27 juli
Leiding: Ellen, Jelt & Kookouder: Nele
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Steenbok: 22 december – 20 januari
Net als de 7 geitjes, ben je graag goed omgringd door vrienden. Samenwerken is dan ook
1 van je talenten, toch kan je ook op je eentje je plan goed trekken. Verder durf je ook
gekke stoten uit te halen. Je bent sociaal en zeer creatief; dit maakt je de lolbroek van het
kamp! Ook ben je zeer geduldig en kan je je goed concentreren. Soms kan je kan wel
spottend uit de hoek komen: denk goed na voor je iets zegt, zodat je niemand kwetst.
Geluksdag: 30 juli
Waterman: 21 januari – 20 februari
Net als Olaf, de sneeuwman, ben je hééél enthousiast. Warmte is echter niet je ding,
zorg dat je tussen de activiteiten door genoeg water drinkt. Verder ben je heel dromerig
en heb je veel fantasie. Je geniet van het leven en doet graag de gekste en stoerste
dingen.
Onze raad: blijf de levensgenieter die je altijd al geweest bent!
Geluksdag: 29 juli
Kookouder: Jonathan, Matthias
Vissen: 21 februari – 20 maart
Net als de kleine zeemeermin ben je een zeer gevoelig en menslievend persoon. Je helpt
anderen graag en je bent altijd eerlijk. Anderen kunnen met hun problemen altijd bij jou
terecht. Ook sta je sterk in je schoenen en vecht je als geen ander voor jouw ideeën en
idealen. Jouw grootste troef op kamp: je bent een kei in waterspelletjes!
Geluksdag: 23 juli
Leiding: Dries
Ram 21 maart – 20 april
Je bent heel moedig en dynamisch: het kamp is een uitlaatklep voor jou. Net als een
echte prins, ben je zeer avontuurlijk en ondernemend. Je geeft je helemaal tijdens bosen sportspelletjes, waarbij je behendigheid een zeer groot pluspunt is. Ook
groepsspelletjes, waar je de leiderspositie neemt, zijn echt je ding.
Let op: Denk goed na voor je iets doet!
Geluksdag: 25 juli
Leiding: Ruben
Stier: 21 april – 21 mei
Net als het beest van “Belle en het beest” ben je heel sterk. Hierdoor zijn ruige spelletjes
helemaal je ding. Je bent standvastig, toegewijd en een echte teamspeler. Anderen
kunnen altijd op je rekenen, wanneer nodig. Toch ben je wat verlegen en val je vaak terug
in je gewoontes. Probeer wat meer open te staan voor nieuwe dingen.
Geluksdag: 22 juli
Kookouder: Sander
Tweeling: 22 mei – 21 juni
Net als Hans en Grietje, ben je heel jeugdig en vindingrijk, waardoor je altijd met de
gekste ideeën komt. Daarnaast eet je graag je buikje rond. Let hier op kamp zeker
mee op, anders krijg je misschien buikpijn. Verder ben je ook heel actief en
enthousiast en hou je ervan de groep te entertainen. Blijf dat zeker doen!
TIP: Neem op tochten altijd wat broodkruimeltjes mee voor als je de weg kwijt bent.
Geluksdag: 28 juli
Leiding: Jolien & Kookouder: Michiel
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Mei:
Buiten onze gewone 2-wekelijkse activiteiten voor de leden, organiseren wij in mei ook
onze jaarlijkse BBQ! Deze gaat door op zondag 5 mei van 11:00 - 18:00 in de grote
parochiezaal van Beerzel. Vooraf inschrijven is verplicht en dient te gebeuren voor
dinsdag 1 mei. Dit kan via www.kljbeerzel.be/evenementen.

Juni:
 Vrijdag 7 juni: gezamenlijke activiteit
 Vrijdag 21 juni: gezamenlijke activiteit
Juli:
 Begin juli (datum wordt nog meegegeven): fietsencontrole en kampvergadering
➔ De +10 en +12 komen om 19u00 en de +14 en +16 om 19u30.
Dit is de laatste mogelijkheid om nog een sjaaltje, trui, rok/broek, T-shirt of pet
te kopen voor het kamp!

 Zaterdag 20 juli: inladen van de camion. We verwachten jullie om 19uur met je
bagage aan het KLJ-lokaal. De +10 en +12 brengen ook hun fiets mee!

 21 - 31 juli: kamp
Augustus:
 Vrijdag 9 augustus: barbecue van 18u00 tot 22u00 (Het adres wordt later nog
doorgegeven.)

24

Telefoonnummers:
+10

Dries Geysels

0495/42.40.75

Jolien De Smet

0473/38.51.56

Lisa Jennen

0483/10.18.44

Chloë Claes

0477/61.55.66

Ewoud Vercammen

0479/72.50.29

Jelt Boeren

0499/41.40.61

Toon De Cuyper

0491/32.23.26

Bert Boonen

0495/82.07.21

Ellen Baestaens

0471/76.73.28

Eline Jennen

0497/87.90.11

Ruben Van der Hoeven

0474/37.43.25

+12

+14

+16

www.kljbeerzel.be

Wil je onze KLJ steunen met onze bouw? Kan je genieten
van een lekker biertje? Of ken je iemand die daar van
kan genieten?
Bestel dan ons bouwbier op: www.bouw.kljbeerzel.be !
• 6 flesjes (33cl): 10,00 €*
• 24 flesjes (33cl): 36,00 €*
• 75cl fles: 5,00 €*
* Exclusief leeggoed

Saison, 7,5%
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