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Voorwoord 

 
Hey KLJ’ers  

Jaja, het jaar zit er alweer op…  

We hebben gespeeld, ons eens vuil gemaakt, gezongen en we 

hebben ons vooral goed geamuseerd.  

Het was een fantastisch jaar en we vonden het super dit met 

jullie te mogen delen.  

Maar wees niet getreurd, er staat ons nog één ding te 

wachten…HET KAMP!  

We gaan een trip maken richting “Far Far Away”. Een land 

waar alle sprookjesfiguren, leden, leiding,… zichzelf kunnen 

zijn. Waar we kunnen lachen en plezier kunnen maken. 

Ik wil nog graag iedereen bedanken om er al zo’n geweldig 

jaar van te maken. Vooral een dikke merci aan onze 

geweldige leidingsploeg en iedereen die heeft meegewerkt 

achter de schermen. 

Tot in Balen! 

De leidingsploeg.  
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Praktische info  

Adres en aankomst  
 Ons adres:  

Domein Vogelsberg 

Achtersteeg 3 

2490 Balen 

 Ravotters, Piwi’s en Jong-KLJ worden op 22 juli 

verwacht aan de kampplaats tussen 19u30 en 20u.  

 Pagadders worden op 26 juli verwacht aan de 

kampplaats om 14u.  

Carpool  
Kan je zelf niet op de kampplaats geraken? Stuur dan op tijd 

een mailtje naar leiding@klj-aartselaar.be zodat wij voor een 

oplossing kunnen zorgen.  

Tenten 
De Piwi’s en de Jong-KLJ slapen dit jaar in tenten op kamp. 

Daarom vragen we jullie om een luchtmatras (+ pomp) of een 

veldbedje mee te nemen. 

Terugkomst 
Op 31 juli komen we met het openbaar vervoer terug naar 

Aartselaar. We verwachten rond 17u aan te komen aan onze 

lokalen. Alle leden die een buzzypas of treinabonnement 

hebben, mogen deze dus zeker meenemen! Vergeet ook 

zeker geen mondmaskers! 

mailto:leiding@klj-aartselaar.be
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Terugbetaling ziekenfonds  
Bij verschillende ziekenfondsen wordt een deel van het 

kampgeld terugbetaald. Aanvragen hiervoor kan je indienen 

bij je ziekenfonds en nadien afgeven aan Karlijn    

(leiding@klj-aartselaar.be) 

Fiets  
 Pagadders: Jullie hebben dit jaar je fiets niet nodig.  

 Ravotters, Piwi’s en Jong-KLJ: 

Indien mogelijk zouden we willen vragen om je fiets 

zelf mee te vervoeren naar de kampplaats. Als dit niet 

lukt graag de leiding verwittigen via 

leiding@klj-aartselaar.be Heb je plaats om meerdere 

fietsen te vervoeren, dan mag je ook een mailtje 

sturen. Zo kunnen we iemand anders zijn fiets 

gelukkig maken. 

 Bij terugkomst worden alle fietsen naar de lokalen 

gebracht met een camion.  

 De fiets moet in orde zijn en voorzien zijn van een 

fietsstrookje (zie verder in dit boekje), een fietsslot en 

fietstassen. 

  

mailto:leiding@klj-aartselaar.be
mailto:leiding@klj-aartselaar.be
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Noodnummers  
Deze nummers zullen steeds bereikbaar zijn gedurende het 

kamp. Als er zich iets voordoet, kan je hen dus steeds 

bereiken.  

Hoofleiding (Karlijn): 0494/29.14.13 

Pagadders (Glenn): 0499/72.42.87 

Ravotters (Casper): 0478/24.32.01 

Piwi’s (Lise): 0470/56.93.79 

Jong-KLJ (Joke): 0477/07.22.37 
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onze betoverende leiding 

pagadders: Maarten, Sofie en Glenn 

 

 

RAVOTTERs: Anouk, Sebastiaan en Casper 
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piwi’s: Lise en Karlijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONG-klj: Joke en Raf 
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Aftelkalender  

02/07 
 
 
 

03/07 04/07 
Geef het 
adres aan 
iedereen 
waarvan je 
graag een 
kaartje 
krijgt.  

05/07 06/07 

07/07 
Heb jij jouw 
verkleedkleren 
al bij elkaar 
gesprokkeld?  

08/07 09/07 10/07 
Heb je al 
alle 
adressen 
verzameld 
naar wie jij 
een brief 
wil 
schrijven?  

11/07 

12/07 
Nog 10 (14) 
keer slapen  

 
 
 

13/07 
Nog 9 
(13) keer 
slapen  

14/07 
Verzin een 
leuke naam 
voor jouw 
Shrek-
mobiel  

15/07 
Nog 7 (11) 
keer slapen  

16/07 
Schrijf op al 
je spullen je 
naam.  

17/07 
Tijd om je 
koffer te 
maken!  

 
 

18/07 
Nog 4 (8) 
keer 
slapen  

19/07 
Nog 3 (7) 
keer slapen  

20/07 
Nog 2 (6) 
keer slapen  

21/07  
Hoe 
vroeger je 
gaat slapen 
hoe sneller 
het morgen 

is        
22/07 
Instappen en 
wegwezen! 

 
 
 

23/07 
Nog 3 
keer 
slapen  

24/07 
Nog 2 keer 
slapen  

25/07 
Nog 1 keer 
slapen 

26/07 
De 
pagadders 
komen 
eraan!  



Adresstrookjes 

Wil je graag post krijgen op kamp? Geef dan aan iedereen van 

wie je dolgraag een brief krijgt ons adres!  

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 

 
Tav: ……………………………. 
KLJ Aartselaar 
Achtersteeg 3 
2490 Balen 
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(Knipblad)  
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Fietsstrookje  

Hang dit briefje zeker aan je 

fiets zodat de leiding weet 

welke fietsen bij de KLJ horen 

als we op uitstap gaan of 

dergelijke.   

N
aam

 Sh
rek-m
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b

iel:  

…
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…
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…
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…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
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…

 

N
aam

 Sh
rek-figu
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(knipblad) 
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Wat neem ik mee?  

Tijd om je koffer te maken, gebruik deze checklist zodat je 

niets vergeet.  

 Tip 1: Schrijf overal je naam op. 

 Tip 2 (pagadders): Steek je outfit per dag in aparte 

zakjes om het voor de leiding al wat gemakkelijker te 

maken. 

 Tip 3: Geef geen losse spullen mee, die gaan vaak 

verloren. Probeer alles in 1 koffer te steken of eraan 

te hangen.  

 Tip 4: Alles wat je meeneemt moet tegen een stootje 

kunnen. Neem geen waardevolle spullen mee zoals I-

pod, gsm, juwelen, … 

 Tip 5: Vertrek in KLJ uniform (Trui, T-shirt en sjaaltje). 

Heb je iets nieuw nodig? Geef ons een seintje en dan 

kan je dit aankopen bij aankomst. We bieden ook 

tweedehands uniformen aan, laat dit zeker tijdig 

weten als je er een wenst.  

Steek dit vooraan in je koffer, want dit moet je 

afgeven bij aankomst  
O Identiteitskaart / kids ID 

O Ingevulde medische fiche 

O Portemonnee met beetje zakgeld (5 euro)  

O Medicatie + eventuele uitleg  

O Iets dat je lekker vindt op je boterham, het moet lang 

goed blijven en in een pot zitten. (vb. Choco, 

pindakaas, confituur,…)  
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Kledij  
O Lange broeken  

O Warme trui(en) 

O T-shirt 

O Korte broeken  

O Sokken 

O Ondergoed 

O Regenkledij  

O Jas  

O Pantoffels 

O Stevige schoenen  

O Reserve schoenen  

O Badpak of 

Zwembroek 

O Verkleedkledij 

‘thema Shrek’ 

O Kledij bonte avond 

Slaapgerei 
O Slaapzak 

O Onderlaken 

O Kussen  

O Kussensloop  

O Pyjama 

O Knuffel 

O Zaklamp  

➢ Luchtmatras of 

veldbedje (Piwi’s 

en Jong-KLJ) 

Toiletgerei 
O Tandenborstel 

O Tandpasta 

O Bekertje 

O Shampoo 

O Douchezeep 

O Washandje 

O Handdoeken  

O Borstel/kam  

O Zonnecrème en 

aftersun  

O Muggenmelk  

Eetgerei 
O Mes, vork, lepel 

O Drinkbus 

O Brooddoos  

O Keukenhanddoek  

Andere 
O Rugzak 

O Pet/hoedje 

O Zonnebril 

O Enveloppe  

O Adresboekje 

O Postzegels 

O Linnenzak 

O Wasspelden  

O Zakdoekjes 

➢ Fietsslot + tas 
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Je kan ons nog steeds 

steunen! 
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wie is jouw shrek-date? 

Beantwoord volgende vragen en kom te weten wie jouw ultieme 

date is! 

Wat is jouw ideale plaats voor een date? 

• Ergens rustig waar we ongestoord van een modderbadje 

kunnen genieten 

➢ De plaats kan me weinig schelen zolang we maar eindeloos 

kunnen praten met elkaar. Tenzij het een dikke party is   

natuurlijk       

o We kunnen samen naar de playa van España gaan. 

▪ In een kasteel bewaakt door een draak zodat ik eerst gered 

moet worden, zo romantisch! 

Hoe wil je graag versierd worden? 

▪ Mijn ideale date moet heldendaden hebben begaan. Zo 

voel ik me meteen veilig. 

➢ Ik word graag overspoeld met complimentjes totdat ik 

ervan bloos        

• Ik hoef niet versierd te worden. Ik kan zelf uitdokteren wie 

mijn ware liefde is.  

o Mi amor! Ik vind juwelen krijgen wel leuk, maar meestal 

grijp ik ze zelf. Een schattige blik werkt ook siempre… 

Zou je graag kinderen willen? 

• Wat? Dit is een grap zeker… Euhm, moet dat echt? 

o Alle guapos vragen er om, maar ik heb geen tiempo… 

▪ Ik wil dolgraag kinderen! Eerst wil ik de juiste persoon 

ontmoet hebben. 

➢ Omg! Kindjes! Met schattige handjes! En zo’n kleine 

voetjes… 
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Ontdek hier aan de hand van het tekentje dat je het meest hebt aangeduid 

jouw perfecte match! 

• Het meeste bolletje 

 

➢ Het meeste pijltje 

 

o Het meeste cirkeltje 

 

▪ Het meeste vierkantje 

 

Jouw ideale date is de enige echte Shrek! 
Jullie zijn beide gesteld op jullie vrijheid en zijn 
gek op modderbadjes in het moeras! Zeg op 
tijd dat Shrek zijn scheetjes je storen, anders 
kan het er wel eens heftig aan toegaan... Voor 
de rest vormen jullie de beste vriendschap!

Jij bent gekoppeld aan Donkey (Ezel). Het 
liefst praten jullie aan één stuk door, zingen 
jullie allerlei liedjes en zijn verzot op 
lekkernijen! Vrienden en familie betekenen de 
wereld voor jullie. Feestjes, lachbuien en dolle 
momenten ontbreken zeker niet in dit stel!

De Gelaarsde Kat, jazeker, sí sí! Samen 
genieten jullie van la vida loca. Hier en daar 
durven jullie wel eens wat te stelen. Gelukkig 
komen jullie er altijd onderuit door charmes. 
In de aanwezigheid van de Gelaarsde Kat wil 
je ook zo'n knappe laarzen en heb je de 
Spaanse taal zo onder de knie.

De prachtige prinses Fiona is jouw ultieme match! 
Jullie zijn beide verzot op romantiek. Al kunnen jullie 
onverwacht uit de hoek komen. Zo zijn jullie niet op 
jullie mondje gevallen, kunnen jullie behoorlijk goed 
vechten en zijn van niets of niemand bang. Er altijd 
voor elkaar zijn is belangrijk, want familie komt bij 
jullie steeds op nummer 1.
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Shrek-quiz! 

Ben jij een echte Shrek-fan? Test hier je 

kennis! 

Wie redde Fiona uit het kasteel bewaakt door de draak?  

 Heer Farquaad en Prince Charming (Droomprins)  

 De Gelaarsde Kat en Cookie (Koekje) 

 Shrek en Donkey (Ezel) 

Waar wonen de ouders van prinses Fiona? 

 Sprookjesbos  

 Far Far Away (Ver, Heel Ver Van Hier) 

 Hollywood  

Waar wonen Shrek en Fiona? 

 Moeras  

 Sprookjesbos  

 Duloc City (bij Heer Farquaad) 

Hoe kan Fiona’s vloek waardoor ze ’s nachts in een oger 

verandert, verbroken worden? 

 Door de draak te verslaan  

 Door de toverstaf van Fairy Godmother (Goede Fee) 

te stelen 

 Door een kus van haar ware 

liefde  
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kleurplaat 

 

Antwoorden quiz: 

Shrek en Donkey (Ezel), Far Far Away (Ver, Heel Ver Van Hier), 

Moeras, door een kus van haar ware liefde  
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klj-lied 

Wat opfrissing nodig voor het kamp om het KLJ-lied te 

kunnen meezingen? Je kan alvast een beetje oefenen! 

Jeugdig dat zijn wij, vorming ontspanning, samen in groep, 

bezinnen, sport en spel, het doet je goed;                                        

fris en uit de kluiten gewassen, jong maar toch een beetje 

volwassen.                                                                                                 

Meisje, jongeman, ’t is bewezen dat het kan;                                     

maak van je jonge leven een jeeeeuuugd 

REFREIN:                                                                                         

KLJ, is gezond;                                                                                              

stralende ogen en een lachende mond.                                               

Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij                                                 

en zo willen we blijven. 

Landelijk zo willen wij, dat het nooit 

zo ver zal komen,                                    

in een wereld van steen en beton; 

alleen nog maar kunnen dromen,                                                                                                  

van het gras, de dieren, de planten en 

bomen.                                                   

En het dagelijks brood, wordt door de 

landbouwers gezaaid;                             

voor boer en tuinder sta je 

paraaaaaaat. 

Refrein  
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Katholiek geloven wij, en dat de jeugd van vandaag nog 

toekomst heeft,                                                                                      

elk samenzijn wordt dan een feest; in je dorp, parochie als 

een speelterrein,                                                                                   

waar je voor elkaar nog een mens kan zijn.                                    

En met KLJ, voel je je nooit alleen;                                                   

met meer dan dertigduizend vrienden om je heeeeeen. 

Refrein  

Katholieke Landelijke Jeugd, dat zijn wij (3x) 

En zo wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillen we blijven. 

 

Tafelliederen 

Voordat we elke dag mogen genieten van het heerlijke eten 

dat de kookploeg met liefde voor ons gemaakt heeft, moeten 

we altijd eerst een liedje zingen. Zorg maar dat je deze liedjes 

al eens oefent zodat je ze op kamp uit volle borst kan 

meezingen. 

1 
Thank you Lord for giving us food (3x) Right where we are.           

(klap klap)                                                                                                        

Hallelujah, praise the Lord (3x) Right where we are. (klap klap)        

Amen, hallelujah (2x)                                                                              

Amen, amen, amen, hallelujah 
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2 
Hé kom aan en zit bij ons aan.                                                                 

Eet met ons en dank nu de Heer.                                                         

Voor het eten dat Hij ons 

geeft.                                                                  

Dank U, dank U, dank U Heer.                                                                  

 

3 
Wij danken U voor het heerlijke eten.                                                       

Wij danken U voor het heerlijke maal.                                                    

Daarom dank, wel duizend maal (2x)                                                     

 

4 
Oh lieve Heer, hier zijn we dan weer.                                                     

We komen hier tezamen voor een uitgebreid diner.                      

We laten het smaken, oh oh Heer.                                                     

Oh lieve Heer hier zijn we dan weer.                                                 

 

5 
Bikke bikke bik, hap hap hap.                                                               

Eerst de soep en dan de pap en dan de pure chocolat.                          

’t Spelen is gedaan,                                                                                         

’t Eten kan beginnen,                                                                                         

VAL AAN!                                                                                                              

(+ luid geklop       ) 
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Contactgegevens leiding 

 

PAGADDERS 

Glenn De Ranter 
Gustaaf De Smetlaan 31 
2630 Aartselaar 
0499 72 42 87 
glenn.de.ranter@gmail.com 

Maarten Vermeir 
Hof van Spruytlaan 1  
2550 Kontich  
0468 19 50 71 
maarten.vermeir@live.be 
 

Sofie Van Dijck 
Leon Gilliotlaan 9 
2630 Aartselaar 
0489 61 76 95 
sofie.van.dijck10@gmail.com 

 

RAVOTTERS 

Anouk Dockx 
Azalealaan 29  
260 Aartselaar 
0473 66 93 92 
anouk.dockx@gmail.com 

Casper Delbaen 
Hendrik Consciencelaan 11 
2630 Aartselaar 
0478 24 32 01 
casper.delbaen@telenet.be 
 

Sebastiaan Van Engelgem 
Beenhouwerstraat 3c 
2830 Willebroek, Heindonk 
0468 34 13 62 
flippingbastive@yahoo.com 
 

 

PIWI’S 

Karlijn De Ranter  
Gustaaf De Smetlaan 31 
2630 Aartselaar 
0494 29 14 13 
karlijn.de.ranter@gmail.com 
 

Lise Van Hoof 
Swaeneleike 24 
2630 Aartselaar 
0470 56 93 79 
lsvhoof@gmail.com 

 

JONG-KLJ 

Joke Dockx 
Azalealaan 29 
2630 Aartselaar 
0477 07 22 37 
joke.dockx@gmail.com 

 

Raf Verschueren 
Karel Ledeganckstraat 3 
2850 Boom 
0493 57 52 16 
raf.verschueren@me.com 
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