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Dromen over
het kamp mag nu al!
In mei worden alle KLJ-leid(st)ers blij, want het kamp
komt weer dichterbij! Dat er eerst examens gemaakt
moeten worden, vergeten we eventjes. We weten
namelijk dat je liever dagdroomt over die fantastische
kampweek in juli of augustus. Om je nu al optimaal
voor te bereiden op die periode maakten we, speciaal
voor jou, deze kamp-‘Idee’. Hij staat boordevol tips,
handige weetjes en originele ideetjes. Laat je inspireren door KLJ’ers uit heel Vlaanderen en kom te weten
wat hun topactiviteiten, favoriete rodedraadspelen,
lekkerste kampmaaltijden en rustgevendste bezinningen zijn. Wie weet kan je er wel iets van gebruiken
tijdens jouw kamp. Wat je ook in deze ‘Idee’ kan
vinden, zijn verzekeringspapieren en uitleg over hoe
je ze invult. Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein
hoekje en dan ben je maar beter voorbereid. Als ieder
een van je leidingsploeg vervolgens zijn verzekeringspapier meeneemt, kom je op kamp zeker
nooit zonder te zitten. Zit je toch al
met je neus in de boeken? Steek
deze ‘Idee’ er dan eens tussen. Hij
vormt die extra motivatie om even
pauze te nemen en goesting te krijgen
in de zomer. Geniet van je kamp!

Isaak

28 het booreiland
Twee meningen over gsm-gebruik op kamp
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kampstof

t tCIJFERWERK

7

graden Celcius. Dat is de
maximale temperatuur die
je koelkast op kamp mag
bedragen. Sommige producten zoals vlees en vis vereisen
zelfs een maximumtemperatuur van 4 graden
Celcius.

20

Meer kampplezier met
minder lawaai
t t KAMPCHARTER De zomer is
in aantocht! Duizenden kinderen en
jongeren kijken er nu al reikhalzend
naar uit, want daardoor vertrekken
ze bijna op kamp. Ook alle jeugd
verenigingen, kampuitbaters en
gastgemeentes hebben er zin in. Zij
willen er de beste zomer ooit van
maken, dus slaan ze de handen in
elkaar. Ze ondertekenden een kamp
charter en gaan daardoor elk een
aantal engagementen aan. Dit jaar
focussen ze zich op (nacht)lawaai.
Zingen, roepen en spelen: natuurlijk
hoort uitbundigheid bij een kamp.
Toch vragen de jeugdverenigingen,
kampuitbaters en gastgemeentes
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om rekening te houden met buurt
bewoners. Zet je muziekinstallatie
bijvoorbeeld niet onnodig luid of
doe eens een nachtspel zonder nacht
lawaai. Zo zorg je er mee voor dat
jeugdbewegingen overal graag ge
ziene gasten blijven. Overleg daarom
met de uitbater, lees het kampcharter
en gebruik het bij je contacten met
de uitbater en de gastgemeente. En
onthoud: goede afspraken maken
goede vrienden.

✒✒Jonas Smeulders
Communicatiemedewerker KLJ

LLwww.opkamp.be

procent van de teken zijn
besmet met de ziekte van
Lyme. Controleer je leden en
jezelf dus regelmatig!

13.500

zoveel tenten leent de
Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) elk jaar
uit aan jeugdbewegingen
die op kamp gaan.

149

zoveel tenten kocht
ULDK vorig jaar nieuw aan.
En dat was nodig, want elk
jaar moet de uitleendienst
enkele jeugdbewegingen
weigeren omdat al het materiaal uitgeleend is. Wees er
ook dit jaar dus snel bij!

kampstof
t t KLJ-NOODNUMMER

Wat als je
KLJ altijd kan
bereiken op
0475 775 110?
Dat kan nu al, want dat gsm-nummer is
het KLJ-noodnummer! Als je met jouw
afdeling in een noodsituatie terechtkomt,
kan je er elke dag 24 uur op 24 naar
bellen. Is er bijvoorbeeld een hek op een
wagen gevallen tijdens een van je evenementen, waaide er een tent weg, nam
de boswachter jullie fietsen in beslag,
werd er ingebroken in het kamphuis
of raakten een aantal leden vermist
tijdens een kanotocht? Laat het ons dan
snel weten. De KLJ-medewerkers geven
je vervolgens zo goed mogelijk advies.
Vooral tijdens de kampperiode komt het
noodnummer van pas. Dat is doorgaans
een periode waarin KLJ-afdelingen in
niet-alledaagse situaties terechtkomen.
Een ongelukje is dus snel gebeurd. Daarom een kleine tip: neem nu je gsm bij
de hand en sla het KLJ-noodnummer
erin op!

t t KAMPREGISTRATIE

fixt je administratie

Niet vergeten:
registreer je
kamp!
Zoals je hiernaast kan lezen, kan
je met al je problemen terecht
op het KLJ-noodnummer. Maar
ook het KLJ-secretariaat is in de
zomermaanden vaak een aanspreekpunt bij probleemsituaties
op kamp. Daarom is het belangrijk dat zij weten waar en wanneer
jullie op kamp gaan en wie jullie
contactpersoon ter plaatse is.
Zelfs als er niets misgaat op kamp,
brengen pedagogisch medewerkers je al eens graag een bezoekje!
Misschien spelen ze zelfs een
spel mee. Vul dus zeker en vast de
kampregistratie via Wall-e in en
laat ons weten waar je deze zomer
op kamp gaat.

✒✒Sander Malfliet
KLJ-verantwoordelijke kampen

✒✒Sander Malfliet
KLJ-verantwoordelijke kampen

LLwww.klj.be > wall-e > kampen
> nieuw kamp

❝❝

Het KLJkamp is een tijd
waar kennissen
vrienden worden,
en vrienden
familie!
Bert Lievens
Ex-KLJ’er
en finalist ‘The Voice
van Vlaanderen’

❝❝

Een oprechte dankuwel
om onze kinderen
waarden en her
inneringen mee te
geven die ze voor
het leven kunnen
koesteren.
Wouter Beke
Partijvoorzitter CD&V
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de buik van KLJ

Isaak Dieleman
Voorzitter KLJ
‘Mijn leukste kampherinnering
moet een nacht aan het barbe
cuekampvuur geweest zijn.
Ik praatte de ganse nacht met
mijn medeleider Hannes,
fi losofeerde over het leven, zag
de zon opkomen en stond de
volgende ochtend weer fris en
monter klaar voor de leden.
Geweldig toch?’

Leuke kampverhalen
van het Nationaal
Bestuur
Het Nationaal Bestuur, da’s een groepje vrijwilligers
met heel wat KLJ-kilometers op de teller. Nu vormen ze de leidingsploeg van onze hele beweging
en bepalen ze welke richting we tezamen uitgaan.
Maar wat zijn hun leukste kampherinneringen?
Redactieraadslid Laura Lenaerts trok op pad.
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Eveline Kenis
Ondervoorzitter KLJ
‘Vorig kamp gingen we op twee
daagse. We wandelden 50 km
langs de Franse grens. ’s Avonds
hadden we enorm veel honger,
alleen wilde ons gasvuurtje niet
werken. Dan maar koude ravioli.
Héérlijk! Oh, en mijn favoriete
kampthema? Dat is “Op de plee
met Josée”!’

de buik van KLJ

Brenda Aerts

Kevin Goos

Lot De Kimpe

Voorzitter Vlaams-Brabant

Ondervoorzitter KLJ

Voorzitter Oost-Vlaanderen

‘Kip met rijst en currysaus
– tijdens de antibestekdag –
is veruit mijn favoriete kamp
maaltijd. Op die dag bedekken
we alle tafels met huishoudfolie
en verdwijnt het bestek. Tip: om
de currysaus enigszins netjes bij
de rest van de maaltijd te hou
den, moet je een kuiltje maken
in een hoopje rijst.’

‘We speelden waterspelletjes.
Plots zagen we de brandweer met
loeiende sirenes aankomen. Zij
hadden toevallig een oefening op
ons plein. Ze spoten vervolgens
water in de lucht en onze leden
konden eronder gaan staan.
De leden denken nu nog dat dit
bezoek echt gepland was, maar
dat was dus niet het geval!’

‘Het leukste kampthema dat
ik meemaakte? Dat moet het
Barbiekamp geweest zijn. Echt
alles was roze. Het modderge
vecht tijdens ons festivalkamp,
het voedselgevecht tijdens het
Amerikakamp en onze zwem
partij in de Donau op kamp in
Hongarije zullen me dan weer
altijd bijblijven.’

Emma Piot

Melanie Braekmans

Jonas Van Poelvoorde

Voorzitter Limburg

Voorzitter Antwerpen

Voorzitter West-Vlaanderen

‘Tijdens een van onze kampen
zaten er veel padden op het ter
rein. Toen de meisjes gedoucht
waren, kwam een leider met een
“mooie steen” binnen. Iemand
wou de steen overnemen, maar
plots deed die steen zijn ogen
open. Het was een kikker!
Gegild dat we hebben.’

‘Iedere laatste avond van ons
kamp maken we een kampvuur.
Het is een prachtige afsluiter
van een week vol spel en plezier,
maar ook van een sterker ge
worden vriendschapsband. Die
avonden aan het vuur zitten
dan ook voor eeuwig in mijn
KLJgeheugen.’

‘Tot enkele jaren geleden had
mijn KLJafdeling geen kamp.
Met het toenmalig bestuur zet
ten we er toch eens onze schou
ders onder. En met resultaat!
Sindsdien hebben we elk jaar
een fantastisch kamp! Daar
ben ik best trots op.’
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kampvoorbereiding

Wanneer begin je best met het uitwerken van een
kamp? En bovenal: welke zaken regel je op voorhand? Toon Peeters is
kampverantwoordelijke bij KLJ Oostmalle
en vertelt ons hoe hij
het aanpakt.

‘Een goede
kampvoorbereiding
is goud waard’
8 idee • mei 2018

kampvoorbereiding
Toon, wanneer start voor jou de
kampvoorbereiding?
Toon: ‘Bij de start van het werkjaar.
Dan houdt KLJ Oostmalle traditie
getrouw een planningsvergadering.
In de voormiddag evalueren we het
afgelopen kamp en in de namiddag
stellen we werkgroepen voor het
nieuwe werkjaar samen. Onder die
werkgroepen zitten twee groepjes
die moeten uitkijken naar mogelijke
kampplaatsen voor de komende twee
jaar. Een derde groepje, waar ik dit
jaar inzit, regelt de uitwerking van
het kamp van deze zomer.’
Wat moet je dan zoal regelen?
Toon: ‘Onder andere de tenten en het
kampvervoer. Ook zoeken we vrij
willigers die tijdens het kamp willen
koken. Vaak zijn dat ouders of oudleiding. We proberen ook een voor
kamp vast te leggen.’
Wat doe je zoal op een voorkamp?
Toon: ‘Vaak gaat dat door in een
weekend van de paasvakantie. Liefst
verblijven we dan al op de kamp
plaats of in de omgeving ervan.
Zo kunnen we de buurt verkennen.
Ook steekt de leiding er kampacti
viteiten ineen voor elke leeftijds
groep.’
Hoe informeren jullie je leden
over het kamp?
Toon: ‘Tijdens ons jaarlijkse Teer
feest, ergens begin maart, stellen we
de kamplocatie voor aan onze leden
en hun ouders. Na een van de laatste
activiteiten voor het kamp krijgen
ze dan weer het Kampamusementje
mee naar huis. Dat is een speciale
versie van ons driemaandelijks info
boekje. Vervolgens organiseren we
in juni een infomoment. Als we tot

slot geen antwoord krijgen van een
lid, gaan we er persoonlijk langs om
hem/haar te overtuigen.’
Stopt de voorbereiding als het
kamp begint?
Toon: ‘Nee, hoor. Tijdens het kamp
proberen we enkele vergaderingen
in te plannen. Die houden we meestal de dag voor we een daguitstap
m aken. We overlopen er nog eens de
tijdstippen van vertrek, het vervoer
en andere aandachtspunten. Ook
als er onvoorziene problemen
opduiken, houden we een spoed
vergadering.’
En na het kamp?
Toon: ‘Dan is de cirkel weer rond,
want bij onze planningsvergadering
evalueren we het kamp. Ging het
kamp goed? Was de doop van leiding
en leden oké? Hoe verliepen de daguitstappen? Was het kampthema
geslaagd? En kookte de kookploeg
lekker? De antwoorden nemen we
mee in de voorbereiding voor het
volgende kamp.’
Heb je nog enkele tips voor een
geslaagd kamp?
Toon: ‘Een goede voorbereiding is
goud waard. Je kamp zal veel vlotter
verlopen als je spelvoorbereidingen
en materiaallijsten op voorhand
klaar zijn. Denk er ook aan dat het
kamp een aantal dagen duurt. Slaap
dus voldoende gedurende de eerste
dagen. Zo hou je de sfeer er voor jezelf
en voor de groep in tot het einde.
Maak tot slot duidelijke afspraken
met je leden en medeleiding. Je zal
een hoop problemen voorkomen!’

❝❝

Tijdens ons
jaarlijkse Teerfeest,
ergens begin
maart, stellen we
de kamplocatie
voor aan onze KLJ-
leden en hun
ouders.

Toon
Peeters
Kampverantwoordelijke
KLJ Oostmalle

❝❝

Vaak gaat
ons voorkamp
door in een weekend van de paasvakantie. Liefst
verblijven we dan
al op de kampplaats of in de omgeving ervan.

✒✒Laura Lenaerts
Redactieraad

mei 2018 • idee 9

kampvoorbereiding

8 vragen
Hoe kampproof is
jouw afdeling?
Een kamp voorbereiden, daar
komt meer bij kijken dan je denkt.
Maar hoe goed is jouw kamp al
in orde? Doe hier de test en schiet
in actie indien nodig!

1

Zijn alle leden die meegaan
op kamp ingeschreven bij KLJ?
A Check! Alle leden zijn ingeschreven. Want: niet ingeschreven is
niet verzekerd!
B Alle leden inschrijven? Eentje meer
of minder, kan dat kwaad dan?
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C Ik heb het niet gecontroleerd,
maar onze secretaris zal dat wel
gedaan hebben. Hoop ik.

2

Is je EHBO-koffer in orde?
A Ja, hoor. Hij is volledig nagekeken
en aangevuld. De plaatselijke
apotheek hielp ons daarbij.
B Een paar pleisters en aspirientjes
zullen wel volstaan, toch?
C Die koffer heb ik al jaren niet
meer gezien…

3

Drank en drugs, kan dat
tijdens jullie kamp?
A Als je een beetje wilt chillen, is
dat geen probleem…
B Drugs is verboden! Voor drank
hebben we duidelijke afspraken.
C Drank en drugs zijn not done!
We hebben wel nog geen afspraken hieromtrent.

4

Heb je voldoende fluohesjes
klaarliggen?
A Op voorhand kijken we of er fluohesjes genoeg zijn. Als dat niet
het geval is, kopen we er nog
enkele extra aan.
B We hebben er een aantal liggen.
Als sommigen er eentje dragen,
zal dat wel voldoende zijn. Daar
gaan we toch van uit.
C Fluohesjes zijn totaal uit de mode.
Daar zie je ons niet mee over
straat lopen.

kampvoorbereiding

Wat moet je ten laatste op de
dag van aankomst doen als
je op kamp gaat in Wallonië?
A Een anti-everzwijnenspray
kopen.
B Een spoedcursus Frans volgen.
C De gastgemeente op de hoogte
brengen dat we langskomen.
In Wallonië geldt er namelijk
een meldingsplicht.

6

Het noodnummer van KLJ is...
A Euhm… 123… Nee, ik weet het
eigenlijk niet.
B Heb ik ooit eens van mijn pedagogisch medewerker gekregen,
maar ik heb het nergens
bewaard.
C 0475 775 110. Deze staat ook in
de gsm van elke leiding!

7

Hoe bereid je een daguitstap
voor?
A Niet. We zien op het moment
zelf wel wat de openingsuren
zijn en of er bussen rijden. ‘t Is
toch vakantie!
B Ik zoek op voorhand op hoe
we er geraken, wanneer we er
terechtkunnen en hoeveel het
kost.
C Ik stuur de leden alleen op pad.
Ze vinden het wel.

8

Wat als het regent tijdens je
kamp?
A Het gaat niet regenen, wat zeg
jij toch?!
B Regen?! Paniek! Crisisvergadering, Nu, meteen, direct!
C Dan is dat geen probleem!
Wij voorzien altijd enkele regenactiviteiten.

Antwoordsleutel
1a, 2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7b, 8c

5

Kamprapport
0 tot 2 juiste antwoorden
Dan heb je nog veel werk voor
de boeg! Ledenadministratie,
kookouders, medische fiches of
verkeersveiligheid, het lijkt wel
alsof je er nog nooit van gehoord
hebt. Tijd om in actie te schieten.
Lees deze ‘Idee’ van voor naar
achter en weer terug. Zit vervolgens samen met je leidingsploeg en bereid het kamp tot
in de puntjes voor.

3 tot 7 juiste antwoorden
Dan ben je goed op weg, maar
er is nog werk. De eerste kampvergaderingen zijn duidelijk al
achter de rug. Toch moet er nog
veel gebeuren. Zorg voor een
duidelijke taakverdeling, want
je kan echt niet verwachten dat
de secretaris of hoofdleider
alles alleen doet!

Je hebt alles juist!
Dan kan het kamp nu al beginnen! Jij en je leidingsploeg
hebben heel wat werk verricht.
De administratie, inkleding,
activiteiten en taakverdeling zijn
allemaal in orde. Zelfs je koffers
staan al klaar. Voor jou mag
het kamp morgen al beginnen.

✒✒Laura Lenaerts
Redactieraad
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kampvervoer

t t TREIN
KLJ Wechelderzande

t t BUS
KLJ Beerzel

Met De Lijn op kamp,
da’s makkelijk én
goedkoop

De kostprijs voor de trein valt echt supergoed mee. Vooral als
je met de –12 de trein neemt, is het spotgoedkoop.

Met de trein naar
Oostende, tjoeke…
tjoeke… tuut!
KLJ Wechelderzande neemt al geruime tijd de trein om
op kamp te gaan. We gebruiken altijd hetzelfde station
als vertrekplaats. Voor ouders is dat zeer makkelijk.
De kostprijs voor de trein valt echt supergoed mee.
Afhankelijk van de groep waarmee je reist, zijn er ver
schillende mogelijkheden qua tickets. Het neemt een
beetje tijd in beslag om dit uit te zoeken, maar je afde
ling bespaart er heel wat euro’s mee. Vooral als je met
de –12 de trein neemt, is het spotgoedkoop. Per beta
lende reiziger ouder dan 12 jaar mogen er namelijk
vier kinderen jonger dan 12 jaar gratis mee. Hoe cool
is dat? Ook medereizigers appreciëren het als ze eens
een jeugdbeweging op de trein zien. Ze zijn meestal
superv riendelijk en geïnteresseerd in wat we gaan doen.
En ja, soms loopt een treinrit mis. Zo was onze trein
eens vertrokken terwijl de leiding met de tickets nog op
het perron stond. Oepsie!

✒✒Melanie Braekmans
Leiding
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Naar jaarlijkse gewoonte neemt KLJ Beerzel met zijn
jongste leden het openbaar vervoer om op kamp te
gaan. Omdat niet elke locatie bereikbaar is met de trein,
doen we ook regelmatig beroep op De Lijn om tot op
het kampterrein te geraken. Op enkele vertragingen
na, verloopt dit steeds zonder problemen. Omdat de
reis soms lang kan duren, voorzien we altijd enkele
spelletjes, zoals verkeersbordenbingo, gele auto,
enzovoort. Tijdens de rustpauzes of als we wachten
op een overstap, spelen we dan weer klassiekers zoals
pang-pang en tikkertje. Ook voor onze daguitstappen
tijdens het kamp gebruiken we vaak een bus van De
Lijn. Zo’n busritje is dan ook zeer goedkoop. Wist je
bijvoorbeeld dat er tussen 30 juni en 2 september een
speciale, goedkope formule geldt voor jeugdbewegin
gen? Zo betaal je slechts 1,30 euro per persoon! Ook
legt de busmaatschappij gedurende die periode enkele
extra haltes in de buurt van kamplocaties in.

✒✒Matthias Michiels
Leiding

Wist je dat er tussen 30 juni en 2 september een speciale,
goedkope formule geldt voor jeugdbewegingen?

K-moment

‘Het kampvuur,
dat is bijna
heilige grond’
Het kampvuur, dat is dé plaats om de intense dagen
van een kamp af te sluiten. We voelen er geen
duisternis en geen kou. De vlammen stralen licht,
warmte en levenslust uit. Daardoor kan je wel
zeggen: ‘Het kampvuur, dat is bijna heilige grond.’
Vergezocht is dat niet, want de warmte van het
vuur maakt ons dankbaar voor alles wat we voor
elkaar konden betekenen. Minder mooie momen
ten, fouten en spanningen kunnen we in de vlam
men laten opgaan. Maar bovenal is het kampvuur
een plaats waar we samen zingen, lachen, stil
worden en God danken voor de geweldige dagen.
En wanneer het vuur eindelijk gedoofd wordt,
blijven deeltjes van die enorme gloed branden
in al onze harten.

Methodiek
Geef iedereen rond het kampvuur een tekening
van een kampvuur. Vraag hen vervolgens om een
aantal gedachten op te schrijven die door hun
hoofd gaan. Vraag tot slot wie enkele van zijn of
haar gedachten wil delen met de groep.

✒✒Karel Billiet
Pedagogisch medewerker, thema K in KLJ

LLUit ‘K-ookboek’: www.klj.be
> thema’s > de K in KLJ >
vind een bezinning of viering.
Illustratie Eva Mundorff
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KLJ Diepenbeek kijkt naar het kampvogeltje

Aantal leden: 106 • Aantal leiding: 25 • Leeftijdsgroepen: Madeliefjes (1e-3e leerjaar), Kamillen (4e-5e leerjaar), Krokussen (6e leer

14 idee • mei 2018

❝❝

Om ons kamp
even geflipt te maken als
ons kampthema ‘Geflipte
sprookjes’ gingen we in
april met z’n allen op voorbereidingsweekend.
Dit jaar hielden we onze eerste kamp
vergadering in maart. Gedurende
die dag kozen we ons kampthema en
verdeelden we de personages en
activiteiten. We kregen enorm veel
zin in de zomer, dus organiseerden
we vervolgens een heus kampvoor
bereidingsweekend in april. Dat
weekend begon met een infoavond
voor ouders. Daar kwamen zij alles
te weten over de acht leukste dagen
van de zomervakantie. Verder bracht
de leidingsploeg het weekend samen
door om alles voor te bereiden.
Zoals je op de foto kan zien, werd er
vooral vergaderd, maar we overleg
den, knutselden en verfden ook.
Alle inkleding voor de kampplaats
werd ineengestoken. Voorts maakten
we foto’s van alle leidsters die ver
kleed waren als hun personage.
Tijdens het kamp kunnen we dan
dagelijks een foto ophangen van het
personage dat die dag aan bod komt.
Kortom, tijdens dit voorbereidings
weekend werd veel gewerkt, maar
evenveel gelachen!

Frauke Stox
Leidster

rjaar-1e middelbaar), Margrieten (2e-3e middelbaar) en Lelies (4e-5e middelbaar)
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actuele kampvragen

1.
Fietsen verzekeren
Vraag We vragen aan onze leden
om hun fiets mee te nemen op
kamp. Zijn deze fietsen verzekerd?

VRAAG
HET
AAN
HET
BREIN
Alle antwoorden op
je vragen over lokalen,
wetgeving, fuiven,
administratie, kamp,
verzekeringen…
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tt De KLJ-verzekering
Leden, leiding en mensen die als vrijwilliger helpen, bijvoorbeeld kook
ouders, zijn verzekerd voor ‘lichame
lijke ongevallen’ en ‘burgerlijke
aansprakelijkheid’. Dat wil zeggen
dat de KLJ-verzekering tussenkomt
bij kosten die veroorzaakt worden
door een lichamelijk letsel en bij de
schade die iemand oploopt door
het toedoen van een KLJ’er.
tt Wat met materiaal?
Materiaal dat je toevertrouwd
wordt, leent of huurt om te gebruiken
tijdens een KLJ-activiteit of kamp is
niet verzekerd via de KLJ-verzekering.
Ook fietsen die meegaan op kamp
zijn niet verzekerd.

tt Communiceer met de ouders
Laat je leden en hun ouders weten dat
ze op eigen risico hun fietsen mee
nemen. Dat geldt ook voor al het
andere materiaal dat ze meenemen
op kamp. Zo wordt een T-shirt ook
niet verzekerd als het scheurt tijdens
een rugbyspel. Als er toch dure fiet
sen meegegeven worden, kunnen
ouders deze zelf laten verzekeren.
Je kan ook met jouw afdeling een
verzekering afsluiten voor alle fiet
sen. Ga eens langs bij de verzeke
ringsmakelaar en vraag waarvoor je
de verzekering juist afsluit: schade
en/of diefstal én wat de ‘franchise’
is. De franchise is het bedrag dat je
altijd zelf zal moeten betalen.

LLwww.klj.be

2.
Auto’s verzekeren
Vraag Auto’s die gebruikt worden
op kamp kunnen we via de KLJomnium verzekeren. Maar wat wil
dat zeggen? Hoe doen we dat?
En geldt dat voor alle auto’s?
tt Waarom extra verzekeren?
Schade aan materiaal en dus ook
aan auto’s wordt niet gedekt door de
KLJ-verzekering. Omdat herstellings
kosten van een auto hoog kunnen
oplopen, is het mogelijk om via
het KLJ-secretariaat een tijdelijke
omniumverzekering voor auto’s af
te sluiten. Deze verzekering ver
mijdt dat mensen die zich vrijwillig
inzetten voor KLJ, zware kosten
r iskeren tijdens hun engagement.
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❝❝
tt Waarvoor zijn auto’s verzekerd?
Je betaalt 25 euro per auto. De omni
umverzekering dekt onder andere
de schade van een ongeval, brand,
ontploffing, vandalisme, diefstal,
natuurgeweld en glasbreuk tijdens
het kamp en op weg naar en terug
van het kamp. Technische defecten
aan de wagen worden dan weer niet
verzekerd. De omnium betaalt een
maximum van 20.000 euro uit.
tt Franchise van 500 euro
Bij een verzekering moet je vaak een
franchise betalen, dat is het bedrag
dat je steeds zelf betaalt. Bij de KLJomniumverzekering is dat 500 euro.
Omdat we vooral grote schadegeval
len willen dekken, kan de franchise
soms oplopen tot 1000 euro. Lees
zeker de voorwaarden na op de KLJwebsite. Voor glasbreuk is er dan
weer een uitzondering. Als je die
schade laat herstellen door KBC,
betaal je zelf geen franchise.
tt Welke auto’s kan je verzekeren?
Alle auto’s waarvan de catalogusprijs
niet meer dan 50.000 euro is, kan je
verzekeren. Let op: bedrijfswagens
vallen uit de boot! Voor deze auto’s

Materiaal
dat je toevertrouwd wordt,
leent of huurt om
te gebruiken
tijdens een KLJ-
activiteit of kamp
is niet verzekerd
via de KLJ-ver
zekering.

geldt de verzekering die wordt afge
sloten door het b
 edrijf.
tt Hoe sluit je een verzekering af?
Een verzekering moet je tijdig
a fsluiten. Ga je op kamp in juli, dan
moet je aanvraag ten laatste tegen
15 juni bij het KLJ-secretariaat aan
gekomen zijn. Ga je op kamp in
augustus, dan moet je de aanvraag
ten laatste tegen 15 juli doen. De
verzekering aanv ragen doe je door
in Wall-e te klikken op ‘algemene
info’ en vervolgens op ‘omnium
verzekering’. Vul alles correct in en
hou de gereden kilometers bij. Deze
moet je na het kamp nog doorgeven.
Let op: geef je de gereden kilometers
niet op tijd door, dan riskeer je een
boete van 75 euro.

❝❝

tt Maak goede afspraken
Spreek af of jullie al dan niet auto’s
verzekeren via de KLJ-omnium.
Spreek ook af wie de franchise zal
betalen bij schade. Informeer in ieder
geval de eigenaars van de auto’s en
ga met hen in gesprek!

De KLJomniumver
zekering vermijdt
dat mensen die
zich vrijwillig inzetten voor KLJ, zware
kosten riskeren
tijdens hun
engagement.

LLverzekeringen@klj.be
www.klj.be

➜
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in zijn oorspronkelijke staat terug
brengt, mag je er zelfs kampen
bouwen of een touwenparcours aan
leggen. Je herkent een officiële speel
zone aan de bijhorende bordjes. Neem
contact op met het Agentschap voor
Natuur en Bos of de eigenaar van je
kampplaats als je niet meteen een
speelzone vindt.

3.
Bos
Vraag Bij een kamp hoort ook een
bosspel, maar mogen we in elk
bos spelen?
tt Omgekeerde toegankelijkheid
Joke Schauvliege, Vlaams minister
van Omgeving, Natuur en Land
bouw, stelde in november 2017 voor
om alle bossen open te stellen voor
spelende kinderen. Zones waar je
niet mag spelen, zouden dan aan
geduid moeten worden. Dat is goed
nieuws, want zo is er meer bos om
in te spelen. In de praktijk is dit
voorstel nog niet overal uitgewerkt.
Zoek dus uit wat de afspraken zijn
in de regio waar je op kamp gaat.
tt Speelzones in Vlaanderen
Speelzones zijn stukken natuur
reservaat of bos waar kinderen, jon
geren en hun begeleiders vrij kunnen
spelen. Daarbij mogen ze de paden
verlaten. Op voorwaarde dat je na je
activiteit alles opruimt en het bos
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LLwww.natuurenbos.be/spelen

LLwww.klj.be

5.
Kampvuur
Vraag We willen een kampvuur
maken, maar mag dat wel?

4.

© Shutterstock

➜

tt Bossen in Wallonië
Om vrij te spelen in een bos vlakbij je
verblijfplaats in Wallonië, moet je
vóór 1 mei een toelating aanv ragen
bij het Waalse Bosbeheer. Via www.
opkamp.be kan je een aanvraagfor
mulier downloaden. Stuur het for
mulier vervolgens ingevuld op naar
de plaatselijke bosadministratie of
het zogeheten Cantonnement.

weer wel. Toch kan je bepaalde medi
cijnen toedienen als je de toestem
ming van ouders hebt. Vraag er dus
schriftelijk naar via de kampinschrijving. Die toestemming geldt ook
voor voorgeschreven medicatie en
voor lichte medicatie tegen pijn en
koorts zoals Aspirine en Dafalgan.
Lees wel aandachtig de bijsluiter en
hou bij de dosering rekening met
de leeftijd van de kinderen. Twijfel
je of je iets mag toedienen? Raad
pleeg dan altijd een arts!

Medicatie
Vraag Mag ik als leiding medicatie
geven aan leden op kamp?
Je mag als leiding geen medische
handelingen uitvoeren. Dat is alleen
toegestaan voor bevoegde beroeps
beoefenaars zoals artsen en ver
pleegkundigen. Op eigen initiatief
medicatie toedienen valt onder een
medische handeling en is dus ver
boden. Een wonde reinigen mag dan

tt Doe navraag bij je kampuitbater
In principe mag je in Vlaanderen vrij
en zonder toelating een vuur maken
op minimum 25 meter afstand van
een bos of natuurgebied. Wel moet
je de toestemming hebben van de
eigenaar van de grond en vaak ook
van de gemeente. Vraag dus steeds
aan de eigenaar van je kampplaats
wat kan en wat niet.
tt Wat zegt de gemeente?
Hoewel je de 25-meterregel moet
hanteren, moet de afstand van een
vrij vuur tegenover omliggende
huizen ook minstens 100 meter zijn.
Veel gemeenten zeggen wel dat je
toch een vuur mag maken in een
vuurkorf of vuurschaal. Omdat het
verschil in reglementering tussen

actuele kampvragen
verschillende gemeenten heel groot
is, kan je best altijd de regels op
voorhand opvragen.
tt Agentschap voor Natuur en Bos
Tijdens een periode van droogte kan
het Agentschap voor Natuur en Bos
een algemeen verbod afkondigen
op het maken van vuur. Respecteer
dat verbod zeker!

LLwww.klj.be

6.
Zwemmen
Vraag Even verfrissing zoeken
tijdens een warme zomerdag moet
kunnen. Maar waar mogen we
zwemmen met onze leden?
tt Noordzee
Ben je op kamp dichtbij de kust? Dan
wil je zeker en vast een dagje zwem
men in de Noordzee. Dat kan, maar
doe het enkel in een bewaakte zone

bij een groene vlag. Zo ben je zeker
dat het mag. Ook bij een gele vlag
mag je zwemmen, maar dat is
gevaarlijk. Doe dit dus niet met een
groep kleine kinderen. Zwemmen
in een onbewaakte zone is dan weer
verboden en vooral gevaarlijk!
Stel de veiligheid van de kinderen
altijd centraal.
tt Rivier, beek of vijver
Is de zee veraf? Dan lijkt de dichtst
bijzijnde rivier, beek of visvijver een
optie voor een frisse duik. Jammer
genoeg zijn er heel wat gevaren en
risico’s verbonden aan het zwemmen
op die locaties. Zo kunnen er bij
voorbeeld verborgen hindernissen
zijn onder het water of kunnen
stromingen zwemmers in moeilijk
heden brengen. Bovendien weet je
niet of de waterkwaliteit op die
locaties in orde is. Zwem daarom
a lleen in erkende zwemwateren.
Zoek op het internet naar een over
zichtje van die erkende plaatsen.

LLwww.kwaliteitzwemwater.be
www.redderaanzee.be/
signalisatie.html

❝❝

Je mag
als KLJ-leiding
geen medische
handelingen uitvoeren. Op eigen
initiatief medicatie
toedienen is dus
verboden.

❝❝

Gemeenten hanteren verschillende regels
rond kampvuren.
Vraag daarom
de regelgeving
voor je KLJ-kamp
begint al op!

Mail al je vragen naar
ikvraaghetaan@klj.be. Onze
administratieve duizendpoot,
Sander Malfliet, zorgt voor
de antwoorden.
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veiligheid op kamp

❝❝

Bij een
kampvuur of bij
andere activiteiten
waarbij je brandwonden kan
oplopen, hebben
we steeds onze
EHBO-koffer ter
beschikking. Daar
zit al het nodige
materiaal in.

Stef
Van Damme
Hoofdleider KLJ Belsele

❝❝

Voor het
geval we dringend
naar het ziekenhuis moeten rijden,
voor om het even
wat, stellen we
dagelijks twee leiders aan die volledig nuchter moeten
blijven.
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veiligheid op kamp

Leiding zijn is fijn, maar als leid(st)er moet je ook
enkele wettelijke plichten nakomen. Denk maar aan
de organisatie- en toezichtsplicht. Die zegt dat je
voldoende aandacht moet hebben om gevaren te
voorkomen. Maar hoe doe je dat op kamp?

Survivalgids
voor een
veilig kamp
Veiligheid op kamp houdt veel in.
Denk maar aan medische voorzorgsmaatregelen, richtlijnen rond drank
en drugs, zichtbaarheid in het ver
keer, enzovoort. Stef Van Damme,
hoofdleider bij KLJ Belsele, en Elke
Timmerman, VKB’ster en hoofd
leidster bij KLJ Kleine Brogel, vertel
len hoe zij ermee aan de slag gaan
in hun KLJ-afdeling.
tt EHBO
Stef en Elke, een ongelukje op
kamp is snel gebeurd. Een goed
gevulde EHBO-koffer is dus zeker
een must. Wie zorgt in jullie afdeling voor deze koffer?
Stef: ‘KLJ Belsele heeft een verant
woordelijke die de medische koffer
voor elke grote activiteit grondig
nakijkt. Tijdens daguitstappen

 emen we een mini-koffer mee met
n
daarin noodzakelijke spullen. Ook
die mini-koffer wordt nagekeken.’
Elke: ‘Wij, KLJ Kleine Brogel, heb
ben het geluk dat een oud-leidster
apotheker is. We brengen haar steeds
de EHBO-koffer en zij zorgt dat hij
volledig is.’
Wie verzorgt de wonden? Heeft
die persoon een EHBO-diploma?
Stef: ‘Iedereen van onze leidings
ploeg heeft weleens een wonde ver
zorgd. Wel zijn er drie leiders met
een EHBO-diploma. Bij een grotere,
iets moeilijker te verzorgen wonde,
zal één van hen altijd helpen. Zo
maken we zeker geen fouten.’
Elke: ‘Mijn afdeling heeft hier geen
strikte regels over. Wel kennen
sommigen er iets meer van doordat ➜
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❝❝

Bij KLJ
 leine Brogel is
K
het dragen van
fluohesjes een gewoonte geworden.
Iedereen draagt
het tijdens tochten
te voet of met
de fiets, ook de
leiding.

Elke
Timmerman
VKB’ster en hoofdleidster
KLJ Kleine Brogel

❝❝

We maken
steeds gebruik
van het fietsroutenetwerk, dat geeft
een duidelijke én
veilige weg. Voor
we op pad gaan
met onze leden,
briefen we eerst
iedereen.
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➜ ze in hun schoolopleiding een korte
EHBO-cursus gekregen hebben.
Daarnaast maken we gebruik van
een EHBO-app. Die helpt ons verder
indien nodig.’
tt Opletten met vuur
Waarschijnlijk houden jullie elk
kamp een kampvuur. De kans dat
iemand zich verbrandt, is reëel.
Kunnen brandwonden meteen
verzorgd worden?
Stef: ‘Tuurlijk. Bij een kampvuur
of bij andere activiteiten waarbij je
brandwonden kan oplopen, hebben
we steeds onze EHBO-koffer ter
beschikking. Daar zit het nodige
materiaal in. Ook tijdens daguit
stappen is dat geen probleem. Dan
hebben we ons mini-koffertje nog.’
Elke: ‘Geloof het of niet, maar wij
maken geen kampvuur. We komen
dus niet zo vaak in aanraking met
brandwonden.’
Het gezegde gaat ‘Eerst water, de
rest komt later’. Heb je dan altijd
koel of lauw water ter beschikking
om de brandwonde af te koelen?
Stef: ‘Ja, hoor. Als het ongelukje
dichtbij het kamphuis gebeurt, is
er geen probleem. Dan gebruiken
we gewoon het water van de kraan.
Tijdens daguitstappen nemen we
dan weer voldoende grote flessen
water mee.’
Stef, hoe zorg je ervoor dat tijdens
het kampvuur niet heel de omgeving in brand vliegt? Gebruik je
bijvoorbeeld brandblussers, een
tuinslang of zand om het vuur te
doven?
Stef: ‘Eerst en vooral maken we ons
kampvuur zo ver mogelijk van het
kampgebouw. Dat zorgt er natuur

lijk wel voor dat we geen tuinslang
kunnen gebruiken. Een emmer
water of een emmer los zand biedt
gelukkig voldoende bescherming.
Ook bakenen we het kampvuur altijd
goed af en mag alleen de leiding hout
op het vuur gooien. Zo vermijden
we incidenten.’
tt Alcoholgebruik
Wat al helemaal niet samengaat
met vuur, is alcohol. Mogen leden
alcohol drinken op kamp?
Elke: ‘Wij hebben geen +16-leden.
Bijgevolg hebben wij geen alcohol
richtlijnen voor leden, want de –16jarigen krijgen toch niets.’
Stef: ‘Wij hebben wel een +16- en een
–16-kamp. We maken daarom een
duidelijk onderscheid in richtlijnen
tussen de twee kampen. Tijdens het
–16-kamp mogen de leden uiteraard
geen alcohol drinken. Tijdens het
+16-kamp mogen de leden dat wel,
maar alleen vanaf de namiddag. Tij
dens activiteiten mag het ook niet.
Voor het geval we dringend naar het
ziekenhuis moeten rijden, voor om
het even wat, stellen we dagelijks
twee leiders aan die volledig nuchter
moeten blijven.’
Hoe zie je erop toe dat leden niet
te veel drinken?
Stef: ‘We houden altijd een oogje
in het zeil. Zeker de twee personen
die nuchter blijven doen dat. Als
een lid over zijn of haar grens gaat,
wordt hij of zij daar de volgende
dag sowieso over aangesproken.
Verdere straffen hangen af van de
situatie. Als een lid bijvoorbeeld
ladderzat was, maar niemand
stoorde en de dag erna een enorme
kater heeft, dan is hij of zij al vol
doende gestraft.’

veiligheid op kamp
tt Verkeersveiligheid
Leden vinden fluohesjes vaak niet
sexy. Hoe zorgen jullie er toch voor
dat leden en leiding fluohesjes
dragen tijdens een fietstocht?
Stef: ‘We geven iedereen een fluo
hesje voor we vertrekken. Onder de
fluohesjes zitten enkele toffe, spe
ciale versies. Bijvoorbeeld een hesje
in de vorm van een zonnetje of een
dino. Die speciale hesjes worden
sneller gekozen. Vooral de leiding
durft er al eens om te vechten!’
Elke: ‘Bij ons is het dragen van fluo
hesjes een gewoonte geworden.
Iedereen draagt het tijdens tochten
te voet of met de fiets, ook de leiding.
Net zoals bij Stef wordt er bij KLJ
Kleine Brogel af en toe gestreden
om de tofste hesjes. De hesjes van
KLJ zijn bijvoorbeeld het makkelijkst
en leukst om te dragen.’
Hoe zorgt jullie leiding ervoor dat
het fietsen in groep veilig gebeurt?
Stef: ‘Onze leiding splitst zich op
en fietst verspreid onder de leden.
Zo is er overal controle. Achteraan
rijdt ook een leider. Deze zorgt ervoor
dat niemand achterblijft. Als we de
straat moeten oversteken, houden
een tweetal leiders alle aankomende
auto’s tegen.’
Elke: ‘Tijdens het voorkamp probe
ren we de fietsroute al eens uit. Zo
kennen we de gevaarlijke stukjes. We
maken steeds gebruik van het fiets
routenetwerk, dat geeft vaak een
duidelijke én veilige weg. Voor we
op pad gaan met onze leden, briefen
we eerst iedereen. We leggen onder
andere onze regels en ons fluitsys
teem uit. Enkele van onze regels
zijn: je fiets moet in orde zijn, draag
je rugzak op je rug en hou je twee
handen altijd op het stuur.’

Wat doen jullie met een lid dat
gevaarlijke manoeuvres uitvoert
op de openbare weg?
Stef: ‘We spreken het lid hier met
een over aan en zeggen waarom het
manoeuvre zo gevaarlijk was. Nadien
zetten we hem of haar vooraan in
de fietsrij, vlakbij een leid(st)er. Zo
houden we het lid meer in de gaten.’
Elke: ‘Onze leiding fietst tussen
de leden. Ze kunnen leden dus snel
attent maken op hun gevaarlijk
gedrag. Bij een valpartij gaan alle
leden aan de kant staan en zorgt de
laatste leid(st)er voor het gevallen
lid.’
Nemen jullie fluohesjes mee als
jullie ’s nachts een dropping doen?
Stef: ‘Ja, fluohesjes hebben we
genoeg. Ook voorzien we altijd wat
verlichting. Zo nemen we zelf enkele
lichtjes en batterijen mee. Aan onze
leden vragen we om hun zaklamp
zeker niet te vergeten.’
Elke: ‘Toegegeven, we nemen niet
altijd een wit en een rood licht mee,
wat wel sterk aangeraden wordt.
Wel doen we altijd onze fluohesjes
aan en hebben we zaklampen en
gsm’s bij de hand.’
En tot slot, dragen jullie altijd een
gordel in de auto?
Stef: ‘Zeker en vast! Ook zorgen
we altijd voor voldoende vervoer. Zo
zitten er nooit meer leden in een
wagen dan toegelaten. Als onze lei
ding niet genoeg auto’s kan voor
zien, vragen we het gewoon aan de
ouders.’
Elke: ‘Absoluut. We vertrekken niet
voor iedereen een gordel aanheeft.’

✒✒Alec Lamberts en Frauke Stox
Redactieraad

4 tips voor
een veilig
kamp

1

Beter zot, dan zat!
Maak goede afspraken omtrent alcohol met zowel leden
als leiding! Alcohol is verboden
voor –16-jarigen. Onder de
18 jaar mag je dan weer geen
sterke dranken drinken. Wist
je ook dat je als leiding niet
verzekerd bent als je onder
invloed bent van drank?

2

Neem altijd een EHBOkoffer mee
Je kan er eentje lenen bij een
CM-kantoor en vaak gratis
laten aanvullen door een
apotheker. Duid een EHBOverantwoordelijke aan en
zorg dat je van iedereen een
medische fiche hebt.

3

Val op!
Zorg voor voldoende
veiligheid als je op tocht gaat!
Neem ’s nachts verlichting mee
en vergeet ook niet overdag
fluohesjes te dragen. In de KLJwebshop kan je er nog leuke
kopen!

4

Zet je kamp alleen figuurlijk in vuur en vlam
Denk aan de regels rond
brandgevaar bij het maken van
een kampvuur. Maak goede
afspraken met je kampuitbater
en vraag bij je gastgemeente
na of zij een eigen reglement
hebben.
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de etalage

WEB
SHOP
SAMEN
AAN
KOOP

Echte KLJ’ers,
je herkent ze
meteen!

Webshop
Bij een echte KLJ’er horen ook
de echte, officiële KLJ-gadgets.
Kies en bestel de gadgets
online via www.klj.be.

Samenaankoop
KLJ-samenaankoop biedt
goederen en diensten aan
tegen voordelige tarieven. Deze
promoties worden aangeboden op jouw vraag of die van
een andere KLJ-afdeling. Om
aan deze promotietarieven
te geraken is er telkens een
minimum af te nemen aantal.
Anders gaat de samenaankoop niet door. Heb jij ook een
idee? Stuur dan een mailtje
naar webmaster@klj.be.
Op www.klj.be vind je het
huidige aanbod.
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Webshop Sjaaltje 4,50 euro/stuk • T-shirt (jongens of meisjes) 11 euro/stuk •
Trui 36 euro/stuk • Short 35 euro/stuk • Rok 29 euro/stuk • Veters 3 euro/paar
• Zonnebril 3 euro/stuk • Sportkousen 9,50 euro/paar • Handdoek (90 x 50 cm)
10 euro/stuk • Badhanddoek (150 x 90 cm) 14 euro/stuk • Keukenschort
15 euro/stuk • Petje 7 euro/stuk

K-moment

10 redenen
voor een
bezinning
op kamp
1 Bezinnen is supergroepsbindend.
2 Je leden worden rustig voor het slapengaan.
3 Iedereen krijgt de kans om even stil te staan
bij een bepaald thema.
4 Je bouwt aan de vertrouwensband tussen
leden én aan de band tussen leiding en leden.
5 Je leert elkaar op een andere manier kennen.
6 Een Kmoment kan tof en origineel zijn.
7 Je kan de K in KLJ ook actief beleven,
bijvoorbeeld in een spelvorm.
8 Je kan in groep op zoek gaan naar jezelf,
je toekomst, je geluk…
9 Je ontdekt dat oude Bijbelverhalen ook
dicht bij jouw leven staan.
10 God en Jezus zijn nog steeds ‘in’ met hun
ijzersterke verhaal over vriendschap, leven,
hoop en liefde.
Al deze redenen samen vormen het inspirerende
verhaal van KLJ!

✒✒Karel Billiet
Pedagogisch medewerker, thema K in KLJ

Illustratie Eva Mundorff
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hygiëne op kamp

Bederf je zomerkamp niet!
Op kamp gaan: dat is maanden voorbereiden en
je volledig geven… Tot een lid ziek wordt, de anderen
aansteekt en al je moeite op één dag in het water
valt. Zonde toch? Om dat te voorkomen, geven we je
graag wat tips mee om samen met je leden gezond
het kamp door te komen!
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Handjes wassen!
Dat een kamp niet meteen
de meest hygiënische o
 mgeving is, spreekt voor zich.
Toch moet je een minimum aan netheid behouden. Begin bijvoorbeeld
met de handen van je leden. Laat ze
zowel voor het eten als na het toilet
bezoek hun handen wassen met
water én zeep. Zo krijgen besmette
lijke beestjes geen kans. Geef als
leiding zelf het goede voorbeeld en
voorzie vlak voor elke maaltijd een
gezamenlijk moment waarop ieder
een zijn of haar handen wast. Ook
kookouders moeten dit doen alvorens
ze aan het koken gaan.

hygiëne op kamp
Is dat water wel drinkbaar?
Check op voorhand of het
water van je kampplaats
drinkbaar is. Je gebruikt
best ook drinkbaar water om af te
wassen en de keuken schoon te
m aken. Als je het niet mag drinken,
wil je het dan vermengd zien in je
eten? Als je geen toegang hebt tot
stromend water, gebruik dan steeds
flessenwater voor alles wat met eten
en drinken te maken heeft.

Koel-kast?
Een koelkast en diepvries
mee op kamp nemen is
a ltijd handig, maar als je
ze niet op de juiste temperatuur
i nstelt, krijg je een vals gevoel van
veiligheid. Bij een temperatuur
hoger dan 4 °C vermenigvuldigen
bacteriën zich in bewerkt vlees en
vis. Stel je koelkast dus maximum
in op 4 °C. Melkproducten en onbe
werkt vlees kunnen dan weer tot
7 °C verdragen. Heb je geen koelkast,
koop deze producten dan niet of
consumeer ze onmiddellijk. Voor
andere producten, zoals groenten en
aardappelen, kan een koele, droge
ruimte voldoende zijn. Hierdoor
bespaar je heel wat plaats in de koel
kast. Nog een tip: koop zoveel moge
lijk vlees en vis op de dag zelf en
transporteer ze in koelzakken of
-boxen. Ontdooi diepgevroren
producten steeds in de koelkast en
gooi dooiwater weg.

Burn, baby, burn!
Nadat je de beestjes uit je
vlees hield in de koelkast,
krijgen zij nog een tweede
kans om zich te laten zien: de pan.
Laat daarom je kookouders het vlees
voldoende doorbakken en voldoende

warm houden tot je het op tafel zet.
Hiervoor zijn grote au bain-marie
schalen ideaal. Je kan ook een vlees
thermometer kopen. Zo hoef je niet
elke lading vlees open te snijden om
te kijken of het doorbakken is.

Gewassen groentjes
Denk ook aan de netheid
van je groentjes. Was ze
daarom alvorens je ermee
aan de slag gaat. Dat geldt voor zowel
warme als koude bereidingen. Beest
jes, zand en chemicaliën worden
op die manier weggespoeld. Laat
je kookteam ook letten op kruis
besmettingen. Zo snijden ze best
geen groenten op een ondergrond
waar voordien rauw vlees of rauwe
kip op bewerkt is geweest. De snij
plank of het aanrecht eerst grondig
reinigen is dus een must.

Vijfde maaltijd met restjes
Hoeveelheden correct
i nschatten is ook voor een
ervaren kookteam niet
a ltijd even makkelijk. Ze zullen
ongetwijfeld heel wat overschotjes
hebben. De restjes wegsmijten zou
zonde zijn, want je kan ze nog ver
werken in een vijfde maaltijd. Zorg
er echter wel voor dat de restjes
op een correcte manier bewaard
worden: afgesloten met een deksel
of met folie. Lucht mag er nog
amper aankomen. Plaats ze ook pas
in de koelkast als alles is afgekoeld.
Zo warmt de rest van de koelkast
niet mee op.

✒✒Marieke Robbrecht

❝❝

Laat je
leden zowel voor
het eten als na het
toiletbezoek hun
handen wassen
met water én zeep.
Zo krijgen besmettelijke beestjes
geen kans. Geef
zelf het goede
voorbeeld!

Marieke
Robbrecht
Kookouder
KLJ Bazel

❝❝

Als je geen
toegang hebt tot
stromend water,
gebruik dan steeds
flessenwater
voor alles wat met
eten en drinken te
maken heeft.

Kookouder KLJ Bazel

LLwww.kokenopkamp.be/
voedselveiligheid
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het booreiland

2 MENINGEN OVER

Gsm-gebruik op kamp
Hélène

KLJ Veurne is een +16afdeling en ook wij verlangen elk jaar
opnieuw naar ons zomerkamp. Leute en
plezier maken, daar zijn we goed in. Het
bewijs daarvan zie je op verschillende
foto’s en filmpjes. Gsm’s tijdens ons
kamp verbieden we niet. Wellicht heeft
iedereen er wel eentje mee. Ook hanteren
we geen regels rond het gsm-gebruik.
Waarom dat zo is? We merken eigenlijk
helemaal geen problemen. Tijdens acti
viteiten worden de toestelletjes niet
gebruikt. Als dat wel het geval is, is dat
meestal om een grappig moment te
fi lmen of te fotograferen. We zorgen er
natuurlijk ook wel voor dat onze kamp
week vol gepland staat met leuke activiteiten. Je vervelen zit er dus niet in.
Daardoor vergeten de meeste leden zelfs
dat ze een gsm op zak hebben. Ook ik
vergeet dat vaak en als ik hem al eens
gebruik, dan is dat om het thuisfront te
verwittigen dat alles nog oké met me is.
Het gsm-gebruik op kamp inperken is
ook nog nooit ter sprake gekomen tijdens
onze bestuursvergaderingen. Dat bewijst
eens te meer dat we er nog nooit last
van ondervonden hebben. Kortom: een
week op kamp, is een week plezier. En
daar verandert een gsm niets aan!
Leeftijd: 19 jaar • Aantal jaar in het
bestuur: 3 jaar • Functie: bestuurslid •
Studies: communicatiemanagement
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Jeffrey

Gsm’s verbieden
op kamp is nooit
ter sprake gekomen. We hebben
er dan ook geen
last van.
Hélène Melis
KLJ Veurne

Samen buiten
spelen versterkt
het samenhorigheidsgevoel. Een
gsm hoort daar
niet bij.
Jeffrey Vrancken
KLJ Keiberg

Een gsm mee op kamp bij
KLJ Keiberg? Dat mag niet, of leden én
leiding moeten zich houden aan strenge
regels. We maken in ieder geval een
onderscheid tussen onze jongste en oud
ste leden. Zo mag de –9 en de –12 geen
gsm meenemen. De +12 en de +16 mag
dat wel, maar zij moeten hun toestel
overdag in een bakje leggen. Een half
uurtje voor het slapengaan krijgen de
oudere leeftijdsgroepen hun gsm even
in handen. Ook de leiding moet zijn
gsm in het bakje leggen. Zij mogen hem
terugnemen als alle leden in bed liggen.
We maken natuurlijk wel een uitzonde
ring als we op uitstap gaan. Dan is de
leiding altijd bereikbaar. We hanteren
deze regels om verschillende redenen.
Ten eerste heeft niet iedereen van de –9
of –12 een gsm. Als sommige kinderen
naar huis kunnen bellen en andere niet,
zal er al snel ruzie ontstaan. Ten tweede
vermijden we dat gsm’s verloren of stukgaan tijdens een activiteit. Maar het
derde, en meest belangrijke, argument
is dat onze leden tijdens het kamp voor
al samen moeten buiten spelen. Dat
versterkt het samenhorigheidsgevoel.
Op je eentje naar een schermpje zitten
turen, hoort er dus echt niet bij.
Leeftijd: 24 jaar • Aantal jaar leiding:
9 jaar • Functie: hoofdleider • Job:
heftruckchauffeur

KLJ-varia
t t KAMPTENTEN

t t VERKEERSREGELS
t tCIJFERWERK

Hoe goed ken
jij de verkeersregels nog?

Een kamptent
is geen
festivaltentje
Heel wat KLJ-afdelingen trekken
deze zomer op tentenkamp. Omdat
tenten vrij prijzig zijn om zelf aan
te kopen, huren veel afdelingen er
bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK). Ook is niet elke
tent hetzelfde. Ze correct opzetten is
belangrijk en vraagt dan ook heel
wat oefening. Om je op de goede
weg te zetten, stelde ULDK een handleiding samen waarin stap voor stap
wordt uitgelegd hoe je de tenten
opzet en afbreekt en welk materiaal
je allemaal ter beschikking krijgt. Op
deze manier wil de uitleendienst de
levensduur van de tenten verlengen
en de schade en daarbij horende
schadevergoedingen inperken. Lees
de handleiding dus grondig na voor
je aan het werk gaat. Het zal je veel
tijd besparen!

LLwww.sociaalcultureel.be/
jeugd/uldk_hoeopstellen.aspx

Met je groep te voet of met de fiets
op weg? Fun, maar niet altijd
eenvoudig in het verkeer. Je moet
tenslotte met zoveel zaken rekening houden. Jij en je leidingsploeg frissen de verkeersregels
maar beter een keertje op. Dat doe
je bijvoorbeeld met het ‘Veilig op
stap’-spel. Het opzet is simpel:
je downloadt het spel en bekijkt
tien verkeerssituaties. Vervolgens
beoordeel je elke situatie en zeg
je of deze correct verloopt of niet.
Heeft de meerderheid van de leiding gelijk? Het ‘Veilig op stap’spel vertelt het je onmiddellijk!
Bovendien is het spel gratis en
duurt het slechts een twintigtal
minuutjes. Kortom: dit is een
leuke afwisseling op één van je
volgende bestuursvergaderingen.

LLveiligopstap.be/veilig-opstap-spel

204

KLJ-kampen werden vorige
zomer geregistreerd in
Wall-e. Doen we dit jaar
beter? Breng je registratie
alvast nu al in orde!

14

van die 204 kampen gingen
door in het buitenland.
Jullie trokken onder andere
naar Nederland, Duitsland,
Frankrijk en Tsjechië.

126

tijdens zoveel kampen in
2017 sliepen zowel leden
als leiding uitsluitend in een
gebouw. 62 kampen maakten een mix tussen tenten
en een gebouw en tijdens
14 kampen werd er enkel
overnacht in tenten.

61

© Shutterstock

kampen werden in 2017
bezocht door onze peda
gogisch medewerkers.
Zij kwamen kijken hoe jullie
het beste van jezelf gaven.
Misschien zie je ze deze
zomer ook!
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KLJ Keiberg
KLJ Oostmalle

KLJ Stekene

KLJ Kruibeke

KLJ Beerzel

KLJ Hoeleden

KLJ Sleidinge

KLJ Oostmalle

KLJ Ertvelde
KLJ Zele-Heikant

KLJ Adegem

Wow,
that sounds
amazing!

Benieuwd wat Fred zo ‘amazing’ vindt?
Scan dan snel onderstaande QR-code met je smartphone!

