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Gemairo en Juanitta 
Algemeen verhaal 

 
Zoals iedere zaterdagvoormiddag zat de 
leiding van KSA Hamme op de KSA. Iedere 
groep was rustig het gerief aan het klaar 
zetten voor hun spel. Patser (Maxime) zag 
ineens iets vliegen in de lucht en vroeg: “Is 
het een vogel of een vliegtuig of Mega 
Mindy?”.  
Nee, het was geen van deze dingen MAAR 
EEN VLIEGENDE BIZON. De vliegende bizon 
was gigantisch!! Hij had 2 grote horens en 
een witte, zachte vacht met een bruine pijl. 
Het meest gekke aan dit reusachtig beest 
was dat hij 6 poten had. 

  
 
De bizon droeg een zadel op zijn rug waar 
plots een duistere man uitsprong. De man 
riep luid met een bulderende stem: “Is dit 
het terrein van de leiding van KSA 
Hamme?”. Twijfelend riep de hele 
leidingsploeg in koor: “Zeer zeker, ja…”. 
“Wie zijn de échte leiders van deze groep 
toffe mannen en vrouwen?”, vroeg de man. 
Boemzie (Jens), Sander en Jente stapten 
vastberaden naar voor. De man gaf hen 
telkens een hand en stelde zichzelf voor als 
DE GROTE VUURMEESTER genaamd 
Gemairo. “Vuurmeester?”, vroeg Igor 
verwonderd. “Wat bedoelt u daarmee?”. 
Gemairo ging in een bepaalde positie staan 
en vuurde met zijn hand een gigantische 
straal roodgloeiend vuur af. Iedereen keek 
verwonderd op. 
 
 

Gemairo vertelde dat hij afkomstig was van een ver land hier ver 
vandaan, een land waar de mensen verschillende elementen 
konden besturen. Deze elementen zijn water, aarde, vuur en lucht. 
Jammer genoeg is er in zijn land een grote ruzie aan de gang tussen 
de vuur- en watermeesters. Daarnaast worstelt Gemairo nog met 
een extra probleem… Hij is namelijk verliefd geworden op een 
watermeisje genaamd Juanitta. 
 



 
“Gisteren is de vuurkoning van de vuurnatie de geheime relatie van mij en Juanitta te weten 
gekomen en heeft daarom Juanitta ontvoerd. Ik vraag nu jullie hulp!”, smeekte Gemairo. 
“Een vriend van mij genaamd Yentl Scheirs raadde het aan om eens te gaan horen bij al die 
toffe KSA’ers van KSA Hamme. Dit zijn volgens hem blijkbaar de meest dappere, 
behulpzame, lieve, gestoorde meisjes en jongens die hij kent!”. “Alsjeblieft, ik smeek jullie, 
willen jullie meegaan naar mijn thuisland en mij helpen de liefde van mijn leven te redden?”, 
vroeg Gemairo met tranen in zijn ogen. Natuurlijk zei alle leiding zonder al te veel nadenken: 
“Ja tuurlijk, alles voor de liefde!”  
 
Dus lieve KSA’ers gaan jullie ook mee om Juanitta te redden en het op te nemen tegen de 
slechte vuurkoning? Het zal een spannend avontuur worden vol gevaren en hindernissen! 
Wij zijn er zeker van dat jullie, KSA’ers, er alles aan zullen doen om Gemairo te herenigen 
met zijn geliefde, Juanitta!  
 
Schrijf je dan snel in! 
Avontuurlijke groetjes  
 

Brent, Letizia, Milan, Aukje, Pieter, Fien, Igor, Lise D, Ruben, Jelka, Dano, Emilie, Nathan, 
Tanika, Senne, Janne, Maxime, Caro, Jens (Boemzie), Julie, Myra, Aaron, Febe, Remmelt, 
Silke, Sander, Jana, Stef, Fran, Joren, Jente, Britt en Lise B  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleur 

mij in! 



De frituurnatie 

Leeuwkesverhaal  
 

Op een warme, zonnige zomerdag stond de leeuwkesleiding frietjes te 
bakken in hun eigen frituur genaamd “DE FRITUURNATIE”. Plots kwam de 
Avatar binnen, de meester van alle 4 de elementen.  
Lise: “Goedemiddag meneer, wat zal het zijn?”  

Igor: “Maar allé Lise, dat is wel de Avatar hé, GROOTMEESTER moet je 

zeggen.”  

Avatar Aang: “Dat is helemaal niet nodig om mij zo te noemen. Mijn naam 
is Aang. Ik ben vorige maand op een nieuwe missie vertrokken om DE 
BESTE FRITUUR VAN HEEL DE WERELD te vinden. Ik heb een nieuwe 
hofleverancier nodig die in mijn paleis en in elke grote stad van mijn rijk 
frietjes kan komen bakken.”  
Aukje: “Het is een grote eer om u te ontvangen in onze frituur, meneer… 

euhm, ik bedoel Aang. Heb je al veel lekkere frietjes gegeten op uw 

zoektocht?”  

 

 
Avatar Aang: “Pffff, eigenlijk niet.” Zuchtte Aang. “Bij de aardemeesters 
waren de aardappelen niet gewassen en de frietjes smaakten daar naar 
zand. Bij de watermeesters waren de aardappelen na het spoelen niet 
goed afgedroogd waardoor ze allemaal wak en nat waren. Bij de 
luchtmeesters werden de frietjes gebakken in een airfryer en dat smaakt 
toch niet hetzelfde.”  
Let: “Ocharme Aang… Dan moet je zeker onze frietjes eens proeven! We 
wassen onze aardappelen eerst goed in het helderste water uit heel het 
koninkrijk. Dan drogen we de aardappelen af met handdoeken, gemaakt 
van het zachtste materiaal dat je kunt vinden. Als laatste bakken we onze 
frietjes perfect in het beste frituurvet, gemaakt van onze eigen 
zonnebloemen.”  
Avatar Aang: “Die frietjes klinken als de beste ter wereld! Je hebt me 

nieuwsgierig gemaakt! Voor mij graag een klein pakje frietjes met 

mayonaise, een curryworst en een portie bitterballen, alsjeblieft.”  

De leeuwkesleiding begon aan de bestelling van Avatar Aang. Na bloed, 
zweet en tranen was de bestelling klaar. Aang proefde 1 frietje met een 
goede kwak mayonaise en staarde recht voor zich uit.  
Brent: “Smaakt het Avatar Aang?”   

 

Aang antwoordde niet, maar nam nog een frietje en daarna nog een frietje en nog een frietje en dan 
nog een frietje en daarna nog een frietje en toen nam hij een hap van zijn curryworst dan nog een 
frietje en nog een frietje en plots nam hij een bitterbal en nadat hij dat gedaan had nam hij nog een 
frietje en nog een frietje en dan nog een frietje en uiteindelijk nam hij zijn laatste frietje, zette hij zich 
recht en vertrok zonder een woord te zeggen.  
Pieter: “Denken jullie dat hij het lekker vond?”  

“Geen idee.” Zei de rest van de leeuwkesleiding in koor. 

Toen ze plots een brief in de bus kregen: 

  

 

 



 

 

Een aantal weken gingen voorbij en de leeuwkesleiding hoorde niks meer van Avatar Aang.  

Fien: “Dat is echt de kans van ons leven! We worden beroemd, we worden rijk!”  

Brent: “Maar waar vinden we genoeg personeel om in al die frituren te werken?”  

Let: “We moeten ten eerste veel gemotiveerde mensen vinden en ten tweede moeten ze even goed 

frietjes kunnen bakken als wij. We moeten onze kwaliteit even hoog kunnen houden! We kunnen ze 

opleiden om even goede frietenbakkers te worden als ons.”  

“Ik weet de oplossing!” riep Aukje. “We denken dat we hetzelfde idee hebben!” riepen de anderen.  

“Onze leeuwkes, natuurlijk!”, riepen we allemaal in koor. 

  

Ga jij samen met ons mee op kamp om de beste frietenbakkers ter wereld te worden? Schrijf je snel 
in voor het FANTASTISCHE kamp!   
 
Groetjes, De leeuwkesleiding  
Aukje, Pieter, Letizia, Brent, Fien, Lise en Igor 
 
 
 
 



De vliegende vleesekes 

 Jongknapenverhaal 
 

De jongknapenleiding had afgesproken om samen te vergaderen maar leidster 
Jelka kwam niet opdagen. Jelka was op reis geweest naar de waternatie. Sindsdien 
had niemand nog iets van haar gehoord. Tot er plots een duif kwam aangevlogen. 
Deze duif had een brief bij waarop stond: “HELP! Ik ben ontvoerd door Boemzie de 
leider van de waternatie. Groetjes Jelka xx en PS: Breng eten mee maar geen water 
dat heb ik hier genoeg (cola ofzo).” 

Ruben, de beste krijger van de vuurnatie, sprong recht uit zijn 
stoel en riep: “Ik ga Jelka redden uit de handen van de slechte 
waterstamleider, Boemzie!” Lise en Tanika, leden van de luchtnatie, stonden 
meteen paraat om Ruben te helpen. Ook Dano, Nathan en Emilie, leden van de 
aardenatie, waren vastberaden om samen Jelka te gaan bevrijden. Ze pakten hun 
spullen en vertrokken richting de waternatie om Jelka te helpen. 

Onderweg naar de waternatie waren de anderen plots Lise en Tanika van de 
luchtnatie kwijt. Waar zouden die nu naartoe zijn? Na uren de geur te volgen, 
vonden ze Lise en Tanika bij de apotheek waar ze pilletjes hadden gekocht tegen 
de winderigheid.  

Na een lange zoektocht maar blij dat ze elkaar weer gevonden 
hadden, gingen ze verder op pad. Tot ze plots een zware 
‘BOENK’ hoorde. Een aardbeving in de aardenatie. Dano, Nathan en Emilie waren 
hier enorm van geschrokken want DIT WAS HUN NATIE, OH NEE! Ze moesten gaan 
kijken wat er aan de hand was. Al gauw kregen ze een telefoontje van de leider 
van de aardenatie die hen vertelde dat dit allemaal maar een klein foutje was 
tijdens het trainen van de nieuwe stagiair ‘das toch altijd iets eh’. 

Toen ze eindelijk aankwamen in de waternatie bleek al snel dat opperhoofd Boemzie helemaal niet uit 
was op vechten en dat hij Jelka zeker geen pijn wou doen, maar hij zich gewoon 
heel eenzaam voelde. Boemzie zijn oude vrienden hadden hem in de steek 
gelaten en waren op vakantie gegaan zonder hem. Daardoor voelde Boemzie zich 
alleen en vond hij het een goed idee om Jelka bij hem te houden. 

“Hey maar,...”, zei Dano, “wij vertrekken toch ook bijna op kamp?”. “Waarom ga 
je niet met ons mee?”, zei Nathan. “Ja, hoe meer zielen hoe meer vreugde!”, zei 
Emilie. Boemzie vond dit een goed idee en werd meteen weer blij. Toen zei Tanika plots: “Misschien 
kunnen we nog wat leuke mensen meevragen om ons kamp nog leuker te maken?”. “Oh ja,”, zei Lise, 
“ik ken zo wat toffe peeën die wel graag mee zouden gaan, de jongknapen van KSA Hamme!!”. “Goed 
idee!”, riep Jelka, “dat wordt super leuk!”. Al snel pakten ze hun koffers en stonden ze klaar om te 
vertrekken! 

 
Nemen jullie ook je koffer en ga je mee met ons 
om er een super mega vet cool kamp van te 
maken? Super, tot dan! :) 
Groetjes van de jongknapen leiding xxx  
Jelka, Lise, Tanika, Emilie, Nathan, Dano en 
Ruben 
 

 
 



Avatartaariërs 
Knapenverhaal 
 

Op een dag ging de knapen leiding naar de frituur 
en wouden ze hun bestelling doorgeven. Achter 
de kassa stonden Appa Yip Yip en Sokka Marina. 
We vroegen ons af of we wel nog in Hamme 
waren…  

We gaven onze bestelling door: 
Myra bestelde 4 vleesjes, Julie bestelde alleen 
maar frieten waarop Senne zei: “Moet je geen 
saus hebben, zo lekkere tartaar?”  

Appa Yip Yip reageerde daarop: “AVATARTAAR?”. 
“Ja, dat bedoelde ik”, zei Senne. Maxime bestelde samen met Boemzie een 
smulbox. Caro en Janne bestelden samen 6 bicky burgers.  
Onze bestelling kwam toe. Iedereen begon te schrokken en Julie proefde van 

de AVATARTAAR. Ineens begonnen er vreemde schemeringen rond haar te 
komen en plots was Julie verdwenen. Niemand durfde nog van de AVATARTAAR te eten maar 
na heel lang bespreken wouden ze Julie wel nog terug vinden. Na het eten van de 

AVATARTAAR begon er bij iedereen schemeringen van licht te komen en waren ze allemaal 
verdwenen.  Appa Jip Jip en Sokka Marina wisten wat er was gebeurd.  

“Ze zijn naar onze wereld gegaan     , laten we ze gaan helpen voor ze in de problemen 
geraken met al de anderen!”, zei Sokka Marina.  
Eens aangekomen in de                               wereld merkte de knapenleiding dat er een oorlog 
aan de gang was maar niemand wilt eigenlijk oorlog dus ging de knapenleiding eens gaan 
horen hoe ze konden helpen.  

Na het te bespreken met de lucht- 🌬, aarde-     en water   natie hoorden we dat de vuur 

   natie het grote probleem was. Dus we besloten om op pad te gaan en uit te zoeken hoe 
we de vuurnatie kunnen verslaan.  

Al snel kwamen we tot het besef dat de klus veel te 
gevaarlijk ging zijn om met ons zeven te klaren. 

We staken onze koppen bij elkaar en dachten na over 
wie we om hulp konden vragen. Na vele uren denken en 
talloze domme ideeën had Myra het geniale idee om 

onze knapen            in te schakelen.  

Komen jullie ons helpen om de vuurnatie te 
verslaan?   
Schrijf je dan als de bliksem in voor het kamp! 
 
Boemzie, Caro, Janne, Julie, Maxime, Myra en Senne 
 
 



De Blauwepijlfrikandelrakkentakkers 
Jonghernieuwersverhaal 
 

Op een dag zaten de vurige 5 met Baaron in de frituur.  

Opeens zag de vuurnatie  blauw . Opeens deed Phoebie 

 een pijl  na. De grote Baaron had eens 

grote zin in frikandellen dus at zich vol en zei: “ik ben een frikandel.” . Onderweg 

naar de KSA liep Neena  tegen een tak  en zei: “Auw, rakkentakkers!”. 

 

Zo ontstonden “De Blauwepijlfrikandelrakkentakkers” . Toen we hen 

het meeste nodig hadden, verdwenen ze. 100 jaar later kwam hij terug, Baaron  was 

machtiger dan ooit.  



Hij zag dat het land helemaal dor en dood was en daar besloot Baaron samen 

met de vurige 5 iets aan te doen. (DUMDUMDUUUM)  

 

Opeens kwam er een fluffy waterBockor aangevlogen en die 

zei: “Yipyip.” 

Baaron zei: “Ik voel hele heftige vibes.” 

De vurige 5 zeiden samen in koor: “Baaron, doe rustig. Doe 

rustig Baaron.” 

De fluffy waterBockor sprak hen toe, hij wil dat de grote Baaron samen met de vurige vijf zijn 

land redden. “IK BEN OPPO EN JULLIE MOETEN ERVOOR ZORGEN DAT MIJN LAND NIET MEER 

DOR EN DOOD IS! (MUUUHHH)”, riep hij. En vloog daarna terug heel ver weg (yipyip). 

“AVIDI KIVIDI!” 

Baaron had een idee. Hij belde naar een vriend van hem 

die magie in zich heeft en zei: 

“Hallo Bockor Strange, Fix mij water, ge deirft nie ge deirft 

nie!” 

Bockor Strange antwoordde: “Fix u eigen water, sul!” en 

legde af. 

 

De vurige 5 was boos op Baaron door zijn kinderachtige gedrag. 

Baaron had een nieuw idee, de vurige 5 gaf hem nog een kans. 

Baaron belde naar Dwayne ‘The rock’ Johnson en zei: 

“Hallo The rock, Fix me steen, ge deirft nie ge deirft nie!”. The 

rock legde ook boos af.  

De vurige 5 stond op punt om boos weg te wandelen van de 

machtige Baaron tot hij doorhad dat hij zijn vrienden helemaal niet moest bellen. Baaron zei 

tegen de vurige 5: 

“Ik heb een machtig idee! Ik bel naar Avatar, die kan ons helpen!”. 

Maar dan hadden ze door dat Baaron zijn gsm plat was en niemand anders 

een gsm bij had. 

Dus ze gingen op zoek naar De Avatar, helpen jullie mee zoeken? Huh wat, 

weet Cies dat wel? 

Dit is goed, maar weten niet hoe het nu verder moet. TOT OP KAMP! 

GROETJES DE JONGHERNIEUWERSLEIDING 

Silke, Jana, Remmelt, Febe, Sander en Aaron 



Yip yippende bitterbaletende 

vuursturende vuurvreters 

Hernieuwersverhaal 

 
 

 
 

Groetjes Jente, Britt, Fran, Joren en Stef xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Praktische informatie 

 

1.  Data en uren 
 
De Leeuwkes, Jongknapen, Knapen en Jonghernieuwers vertrekken op kamp op maandag 11 juli 2022. 

Het uur en de plaats van vertrek wordt nog meegedeeld in ‘Het Laatste Kampnieuws’, dit zullen jullie 

enkele dagen voor het kamp in de brievenbus krijgen. Het uur van vertrek is zeker in de voormiddag.  

  
De oudste groep, de Hernieuwers, zal een dag vroeger (zondag 10 juli 2022) met de fiets vertrekken 

naar het kampterrein. Wij zullen jullie hier ten gepaste tijden over informeren.  

  
Het kamp eindigt op woensdag 20 juli 2022 op onze bezoekdag. De ouders kunnen dan hun kind(eren) 

komen ophalen op het kamphuis en zelf de kampsfeer opsnuiven met een eetfestijn en een 

bezinningsmoment. Iedereen is er welkom vanaf 11u30. Meer info en inschrijving voor de bezoekdag 

vind je achteraan in dit boekje.  

 

2.  Reis- en verblijfkosten 
 
De kostprijs voor het kamp is 150 euro per kind. In deze prijs is alles voorzien: verblijf, eten en 
drinken, kampaandenken, verzekering, … 

 
* Voor kinderen tot 14 jaar kunnen de ouders deze kampprijs inbrengen in hun belastingen, het 
fiscaal attest hiervoor wordt telkens uitgedeeld op het einde van het werkjaar daarna. 
* Je kan bij vele mutualiteiten terecht voor een attest van ‘terugbetaling kamp’. Deze attesten vind je 
vaak terug op hun website en kan je laten invullen door de hoofdleiding. 
 
Het is handig om uw kind nog een beetje zakgeld mee te geven op kamp. Voor de Leeuwkes en 
Jongknapen zal dit door de leiding van de groep bijgehouden worden. U kan dat zakgeld bij vertrek 
afgeven in een gesloten omslag met daarop duidelijk de groep en de naam van het kind. (20 euro is 
zeker voldoende)Dit zakgeld kan gebruikt worden op kamp om kaartjes (€1) en postzegels (€1) te 
kopen om naar huis op te sturen.  
 

3.  Inschrijven  
 

Inschrijven verloopt dit jaar bij voorkeur digitaal. Hiervoor gaat u naar onze website 
www.ksahamme.be en klikt u het formulier ‘inschrijving kamp 2022’ aan. Vul de vragenlijst per kind 
volledig en correct in. De formulieren staan open vanaf maandag 20 juni tot en met vrijdag 26 juni. 
Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen controleren wij de medische gegevens die u begin dit 
werkjaar aan ons heeft toevertrouwd. Indien deze ontbreken of niet kloppen, nemen wij contact met 
u op. 
 

BELANGRIJK! 
De inschrijving is pas volledig wanneer u ook het inschrijvingsgeld aan ons heeft overgemaakt. Dit doet u 
door €150 per kind over te schrijven op het rekeningnummer 
BE02 0682 4135 6740 met als mededeling ‘Kampinschrijving 2022 NAAM LID’. 
U krijgt een bevestigingsmail wanneer wij uw betaling hebben ontvangen. Dit is meteen ook de bevestiging 
voor inschrijving. 

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet om ons te contacteren. Bij vragen over het kamp 
die iets persoonlijker liggen is één telefoontje voldoende. 

http://www.ksahamme.be/


4.  Kampadres  

 
 
 
 
 

5.  Verantwoordelijken 
 

Kampverantwoordelijken 
Jens Heirmans            
Jente Huysmans            
Sander Omblets            

Kookploeg 
Liesbet Van der Henst en Bart     
An Brusselmans                              
Guy Van Dender                             
Eva Van der Henst en Wouter      
Frederik Vermeire                          
Renée Vanheusden en Yentl         
Sofie Claus                                        

Financieel verantwoordelijken 
Aukje Praet              
Sander Omblets                   

 
EHBO verantwoordelijken: 
 
Britt Van Damme en Fran Verschelden 

6. Verzekeringen 
Alle leden zijn verzekerd tegen twee soorten ongevallen: 

- Ongevallen met lichamelijke schade 
In dit geval wordt alle lichamelijke schade en alle behandelingen verzekerd indien deze veroorzaakt 
zijn door een ongeval. Wat niet wordt verzekerd, zijn ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval. 
Er is een vrijstelling van €12,39 per schadegeval. 

- Ongevallen met burgerlijke aansprakelijkheid 
Hierbij wordt alle materiële en lichamelijke schade aan derden -door leden veroorzaakt- verzekerd. 
Vrijwillig veroorzaakte schade wordt niet verzekerd. Er is geen vrijstelling. 
Kosten van ziekte of ongeval zullen eerst door de kas betaald worden. De nodige formulieren worden 
door ons opgemaakt. In de week na het kamp vragen wij dan de ouders om de kosten terug te 
betalen aan de financiële verantwoordelijken. 
 

 

Indien u er zeker van wil zijn dat uw 
kaartje(s) goed toekomen op kamp, kan u 
tijdens onze kampvoorbereidingen (vanaf 
18 juni tot 9 juli) uw briefjes en kaartjes 

reeds komen posten in de brievenbus aan 
onze lokalen. 

Kamphuis De Start 
KSA Hamme 
“Naam van het kind” 
Grotlaan 89 
3680 Neeroeteren 
 



7.  Bagage 
 
Ik ga op kamp en ik neem mee: 

 
- Mijn KSA-hemd (aan bij vertrek) 
- Slaapzak  
- Luchtmatras, veldbed of slaapmatje (K,JH, H) 
- Hoeslaken (L, JK) 
- Hoofdkussen 
- Slaapkledij en knuffel 
- Toiletgerief 
- Voldoende sport- en spelkledij voor 10 dagen 
- Voldoende warme kledij voor avondactiviteiten 
- Ondergoed en kousen 
- Regenkledij 
- Zwemgerief 
- Schoenen (minimum twee paar) 
- Hoofddeksel voor zonnige dagen + zonnecrème 
- Zak voor vuil linnen 
- Boeken, kaarten, spelletjes 
- Zaklamp 
- 2 keukenhanddoeken (duidelijk naamtekenen!!) (K, JH, H) 
- Papieren zakdoekjes 
- Een drinkbus 

 
Ik ga op kamp en laat thuis: 

 
- Ouders 
- Alcohol, sigaretten, drugs… 
- Dure spullen die ik toch niet nodig heb 

 

GSM-regeling:  
 

Voor de Leeuwkes, Jongknapen en Knapen is een GSM (alsook andere mediatoepassingen zoals iPods, 
spelcomputers, …) verboden op kamp. Deze passen niet in de kampsfeer en is ook totaal overbodig. Als de 
leiding er toch één ziet, wordt deze onmiddellijk afgenomen. 
De Jonghernieuwers en Hernieuwers mogen hun GSM meenemen. Met hen worden duidelijke afspraken 
gemaakt met hun leiding.  

 
Mogen wij bij voorkeur vragen op kamp te vertrekken met het KSA hemd aan! Wie nog geen KSA 
hemd zou hebben voor op kamp mag steeds contact opnemen met ons. 
Waardevolle voorwerpen neem je mee op eigen risico! 
Wij vragen om alle kledij van uw kind(eren) te naamtekenen. We bedoelen hier geen groen lintje of 
een rood kruisje, maar de naam op het etiket. Op die manier vermijden we dat er op de laatste dag 
van het kamp een heuse berg persoonlijk materiaal achterblijft. 
Voor de jongste groepen is het handig om ‘weerzakjes’ te maken. Dit wil zeggen dat je heel de outfit 
in één plastiek zak stopt voor een bepaald weertype. Als de zon schijnt zit daar bijvoorbeeld een 
topje, een short en sokken in. Dit is zeer handig voor de kinderen en de leiding.  
 
 
 

Wanneer er nog specifieke zaken 
per groep meegenomen moeten 

worden, laten wij dit weten via het 
Laatste Kampnieuws dat u enkele 

dagen voor vertrek in de 
brievenbus krijgt. 



8.  Binnenbrengen bagage 
 

De leden kunnen hun bagage binnenbrengen op vrijdag 8 juli tussen 17u en 20u.   

De fietsen van de Jonghernieuwers moeten vrijdag om 19u ten laatste op onze lokalen zijn aangezien 

deze als eerste op de vrachtwagen moeten.   
  

Bij het binnenbrengen van de bagage moet ook de identiteitskaart of KIDS-ID worden afgegeven (enkel 

voor L, JK en K).  Alle leden krijgen 3 naamkaartjes om aan hun valies te hangen. Op die dag moet ook 

iedereen 3 klevertjes van de mutualiteit als ook  eventuele medicatie binnenbrengen! Hiervoor zal 

een aparte post voorzien worden, bemand door de EHBO-verantwoordelijken.  Ook het zakgeld voor 

de Leeuwkes en Jongknapen mag dan al afgegeven worden. Als uw kind zijn medicatie op eigen houtje 

mag nemen (pas vanaf de Jonghernieuwers) dan moet dit verplicht op de medische fiche staan. Indien 

dit niet het geval is, moeten wij de medicatie in beslag nemen. Wij weten graag wat de kinderen nemen 

van medicatie. Op die dag kan u ook uw inschrijving voor ons eetfestijn binnenleveren. De betaling kan 

u dan doen op de bezoekdag.   

 
Zondag 10 juli laden wij de camion in. Mensen die graag willen komen helpen 

inladen (of uitladen bij thuiskomst), zijn van harte welkom! Wij bieden u een 

toffe werksfeer, op tijd en stond een welverdiende dorstlesser en heel veel 

dank voor al het werk!   

 
 
9. Bezoekdag 

 
Er zal terug een bezoekdag plaatsvinden samen met een slotformatie om het leuke 

kamp mooi af te sluiten!  

De informatie over deze bezoekdag zal nog verder gecommuniceerd worden in de 

Whatsapp-groepen en zal ook in jullie brievenbus verschijnen.  

 

 
10. Afhalen van de fietsen 
 
Donderdag 21 juli komt de vrachtwagen terug aan bij onze lokalen. De leden wiens fiets mee was op 

kamp, kunnen deze dan afhalen. Dit zal vermoedelijk rond 14u zijn.  

Mensen die willen helpen uitladen houden best onze facebookpagina in het oog! Na tien dagen kamp 

begint bij veel leiding de vermoeidheid door te wegen dus alle hulp bij het uitladen is meer dan 

welkom. U werkt natuurlijk aan dezelfde condities als bij vertrek ☺. 

 

TOT OP KAMP! 


