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Fietsen es Fietsen
Algemeen verhaal

Gerard da was nen vrie coureur todastje da ongeval veure gad eet. Die woagen stond aant
straat en gelek datjem der passeerde, komt in ienekier nen nond der vanachtere geluupen.
En ij viel omveir en zijn eup gebroken. Nu mag hij van Yvonne enkel nog op de hometrainer
rijden, aangezien dit veel veiliger is dan op de baan. Maar Gerard coureur in hard en nieren
vindt dit maar helemaal niets. Zovele jaren later passeerden wij nog eens langs het huis van
Gerard en zagen hem nog steeds fietsen op zijn hometrainer voor het raam. Daardoor
konden we het niet laten om hem nog eens een bezoekje te brengen.
“Dag Gerard, hoe is het ermee?” “Och manneke”
zucht Gerard “Niet goed e.” “Oei Gerard hoe komt
het?” “Hier zo zitten rijden op mijnen hometrainer is
wel saai hoor. Op straat zag ik alles en iedereen, dat
was veel plezanter.” “Zullen we anders eens aan
Yvonne vragen of dat je nog eens op de baan mag
rijden?” “Niets daarvan!” brult Yvonne vanuit de
Keuken. “Hier zit je te minste veilig. Je zit hier goed
en je hebt hier een schoon zicht.” “Ja, maar ’t is hier
wel altijd hetzelfde zicht. Als ik hier coureurs zie
passeren, dan doet dat nog altijd zeer aan mijn hart.”
“Fietsen es Fietsen!” roept Yvonne. “Vanaf ik een
klein manneke was ben ik het gewoon om buiten te
fietsen en nu moet ik binnen zitten fietsen.” snikt
Gerard droevig. “Dat maakt mij niets uit.” zegt
Yvonne bazig. “Nu ga je niet meer buiten fietsen, je fietst op jouw hometrainer.” “Ik heb het
u gezegd he mysterieuze bezoeker, ik zal nooit meer buiten kunnen fietsen.
“Oei Gerard dat is niet zo leuk. Maar als je nu terug denkt aan die tijd dat je nog buiten
mocht rijden, wat zag je dan allemaal?” “Als ik terug denk aan die tijd, dan denk ik aan de
zonnige zondagen, de hemels blauwe lucht, de adrenaline van de Koers, de fel groene
grasvelden, de prachtige bloemen langs de kant van de weg, het rollende geluid van
koersfietswielen op het asfalt, het losse zand dat in mijn gezicht vliegt, het winderige windje,
het blaten van berggeiten, het zoute zweet dat langs mijn gezicht druipt, …” “Dat klinkt wel
mooi om te zien, maar heb je tijdens de koers ook van die spannende dingen meegemaakt?”
vraagde de mysterieuze bezoeker/bezoekster.
“Awel he, ik herinner mij nog goed die keer toen dat ik GentWevelgem reed. Het was een prachtige koerszondag, alle
renners waren er klaar voor. We stelden ons op aan de start
en na het startschot vertrokken we allemaal. Het begin was
zoals bij alle ander koersen, pokke saai. Maar ergens
halverwege kwam er ineens een enorme windvlaag die alle
renners van de baan waaide, gelukkig was ik de enigste die
nog recht stond. Ik had toen twee keuzes of ik reed door naar
de finish of ik hielp de andere coureurs op hun fiets. Omdat
we halverwege de koers waren, zou het best saai geweest zijn

mocht ik direct naar de finish zijn gereden. Dus hielp ik iedereen die nog kon fietsen op zijn
fiets en de koers was weer vertrokken. Het was best wel nog spannend, maar ik was toch
degene die de sprint had gewonnen en als eerste over de finishlijn kwam.”
“Amai Gerard, dat is een straf verhaal.” zegt de
mysterieuze bezoeker verwonderd. “Maar heb je na
al die jaren nog dromen die wilt vervullen?”
“Eigenlijk heb ik nog één ultieme droom: De Tour de
France rijden.” zegt Gerard enthousiast. “Maar
helaas dat zal mij nooit lukken, want dat mag niet
van ons Yvonne.” “Awel Gerard ik denk dat ik jou
vandaag enorm gelukkig kan maken.” “Oei, hoe
dat? Ik ben benieuwd.” “Gerard ik ken een top
coureur die heel wat tour ervaring heeft en die jou
zeker wilt helpen om deze droom waar te maken.”
Gerard springt een gat in de plafond, waardoor er een stuk naar beneden valt.
“Gerard wat heb je nu weer gedaan!?” brult Yvonne die net terug komt vanuit de keuken.
“Yvonne dit is mijn geluksdag! Ik ga mijn grote droom waarmaken, ik ga meerijden in de Tour
de France.” “Geen spraken van!” “Maar Yvonne ik droom hier al jaren van en nu heb ik
eindelijk de kans om hem waar te maken!” “Niets van!” blijft Yvonne halsstarrig volhouden.
“Dat is veel te gevaarlijk en dan kan ik jou ook niet in de gaten houden.” “Geen nood
Yvonne, we zullen ervoor zorgen dat jij mee kan in de volgwagen. Zo kan je Gerard altijd in
het oog houden.” sust de mysterieuze bezoeker. “Echt altijd?” vraagt Yvonne wantrouwig.
“Tuurlijk, daar moet je niet aan twijfelen.” antwoord de mysterieuze bezoeker terwijl hij zijn
vingers achter zijn rug kruist. “Ah dan is het goed voor mij, maar op één voorwaarde!
Wanneer ik zeg dat hij moet stoppen, dan stopt hij ook.” “Ale Yvonne als dat u gerust kan
stellen, dan spreken we dat zo af.” “En wanneer vertrekken wij dan?” vraagt Gerard
enthousiast. “Wel Gerard we vertrekken op donderdag 11 juli.” “Oei Gerard dat gaat niet ze,
want dan is mijn betovergroot tante jarig.” “Maar Yvonne stelt u niet zo aan, die is al lang
overleden!” “Ahja Gerard dat is waar, begint maar al te trainen!” Gerard springt op zijn
hometrainer en begint te trainer om zijn grote droom waar te maken.
Zijn jullie ook zo benieuwd hoe Gerard zijn grote Tour de France avontuur zal lopen? Willen
jullie samen met ons Gerard aanmoedigen?
Schrijf jullie dan zeker in voor ons kamp!
Vele koerse groeten
Maxime, Fran, Yentl, Robbe, Michiel, Ulrike, Marthe, Joke, Kaat, Stef, Rani, Robin, Remmelt,
Hannes, Sjo, Pieter Va, Pieter S, Joena, Jente, Brent, Joren, Cedric, Fien, Janne, Evert, Sander,
Ward, Jens, Cies, Eline, Seppe, Vincent en Sien

DE BERGGEITJES
Leeuwkesverhaal

Op een mooie zonnige zondag zat de Leeuwkesleiding samen bij Robbe thuis. Ze waren druk
aan het vergaderen en discussiëren over welke kampnaam ze zouden nemen. Op de
achtergrond stond de televisie aan, want Yentl wou de koers natuurlijk tot op de minuut
volgen. Marthe en Blockie begrepen niet dat de koers zo interessant kon zijn. Mannen die
een hele middag fietsen, saaaaaaaaaaai !!!
Terwijl Yentl zijn aandacht volledig naar de koers ging, kwam de rest van de leiding maar niet
tot een besluit voor de perfecte kampnaam: de Tourtjes? De Fransmannen? De vrolijke
fietsers? Geen enkele naam was goed genoeg voor die lieve en schattige leeuwkes.
De leiding was heel even afgeleid omdat er net een serieuze valpartij gebeurde in de koers
op tv. Maar waarom vielen die renners nu? Er liep gewoon een berggeitje over de baan!
‘Wat is een berggeitje?’, vroeg Maxime. ‘Weet jij niet wat een berggeitje is?’, zei Fran vol
verontwaardiging. ‘Een berggeitje is gewoon een geitje dat op een berg leeft. En als het dan
koers is, komen die allemaal op tv!’, vulde Fran aan. Michiel antwoordde: ‘dan zijn die
berggeitjes eigenlijk allemaal keiberoemd’.
Robbe vroeg zich af waarom dat berggeitje op de baan liep, net voor de wielen van de
renners. Maar Yentl zei: ‘sssht, het geitje probeert iets te zeggen!’
‘Wat zeg jij nu Yentl? Die geit is toch maar gewoon aan het mekkeren?’, zei Joke. ‘Niet waar’,
zei Yentl, ‘ik heb laatst een cursus Geits gevolgd, dus nu kan ik met geiten praten! Spoel eens
even terug, dan kan ik luisteren naar wat hij zegt!’
Zo gezegd, zo gedaan. Robbe spoelde terug en speelde het opnieuw af, maar Yentl kon het
niet goed verstaan. Daarom spoelde hij nog eens terug, en nog eens terug en nog eens
terug! Net toen de andere leiding dacht dat Yentl een mopje aan het maken was, zagen ze
dat hij lijkbleek werd. ‘Yentl, alles oké?’, vroeg Joke. ‘We … we… we… we… We moeten de
berggeitjes helpen!!!’ schreeuwde hij uit. ‘Waarom moeten we ze helpen?’, vroegen Marthe
en Fran in koor. Gespannen luisterde de leiding naar Yentl, die vertelde wat het geitje
precies had gezegd:
‘Help! Help! Iemand help ons! Wij zijn de berggeitjes van de koers en elke week staan wij paraat op onze
berg om het beste van onszelf te laten zien. Maar we hebben onlangs slecht nieuws te horen gekregen. De
wielerbond, dat zijn de bazen van de koers, willen ons niet meer op tv! Ze zeggen dat berggeitjes niet meer hip
zijn en ze willen ons vervangen door bergschapen!!! Kan je dat nu geloven? Bergschapen in de koers? Dat
slaat toch nergens op?! Kan iemand ons helpen om het op te nemen tegen de bergschapen en de wielerbond?
Want wij willen hier niet weg! DE KOERS IS VAN ONS!’

Iedereen werd even stil van het verhaal. Tot Maxime vroeg: ‘wat zijn bergschapen?’ Waarop
Fran diep zuchtte. ‘Allé Maxime, bergschapen zijn gewoon schapen die op een berg leven!’

En weer werd de groep even stil, ze waren nog altijd onder de indruk van het verhaal. Tot
Robbe uit de zetel sprong: ‘we moeten de berggeitjes helpen!’
‘Maar dat kunnen wij toch niet alleen?’, zei Marthe. ‘Daarvoor hebben we heel veel
helpende handen nodig! Maar waar gaan we die vinden?’
Er ging een lange tijd voorbij. Seconden, minuten, uren, het werden bijna dagen, tot Blockie
met het fantastische idee kwam dat de Leeuwkes misschien wel konden helpen! Zij waren
met veel, en samen met hun keitoffe leiding zouden ze de berggeitjes wel kunnen helpen.
Willen jullie samen met ons, het opnemen tegen de bergschapen en de wielerbond zodat de
berggeitjes terug op tv kunnen komen?
Schrijf je dan als de bliksem in voor het zomerkamp van 11 tot 20 juli 2019! Tot dan!

En voorzichtig op de boan hé!

Geitige groetjes van de leeuwkesleiding
Michiel, Maxime, Robbe, Yentl, Fran, Joke, Marthe en Blockie ♥

DE BINNENBANDPLEKKERS
Jongknapenverhaal

Het was een mooie dag en de leiding dacht ‘we gaan nekeer zot doen’ en als we zeggen zot, dan
bedoelen we ook zot.
We vertrokken met de fiets en heel veel goesting op de KSA, op weg naar de Sjo-Ventaux. Daar
begint ons wieleravontuur.
Niet veel later dook het eerste probleem al op: Robin was haar ketting vergeten, waardoor zij dus
vierkant draaide. Uit voorzorg besloten we om even te stoppen. We gingen een lokaal cafeetje
binnen ‘de Schwaans’ en bestelden ons een ketting en een drankje.
Toen we weer op krachten waren gekomen heeft Hannes de ketting erop gelegd en gesmeird.
Daarna konden we onze tocht vervolgen.
Stef vond dat het te traag vooruit ging en riep ‘we geven er een snok aan!’. Stoempen, stoempen,
stoempen. We volgden knooppunt na knooppunt en maalden de kilometers af.
We gingen naar links en naar rechts, in de maat en op de plaat. Tot we weer op een andere
probleem botsten: Rani schoof uit over een steentje, ze probeerde haar val te redden door een
driedubbele tijgersprongflikflak te doen. Dit mislukte ook, waardoor ze recht op haar mond viel.
“Lapentem, hoeksken af”. Er was een stuk van haar tand.
Ze begon hard te wenen en schakelde Curry in om de rest van haar tand te zoeken. Na lang
zoeken vond Curry de tand en heeft Hannes geprobeerd om hem er weer aan te lijmen met
bandenplaklijm.
Net voor vertrek begon Kaat te zagen dat ze a bloc zat. Iedereen riep in koor “KAAAAAT” en
negeerde haar opmerking.
We zetten onze tocht weer verder tot de grote teleurstelling van Kaat.
20km later besloten we om weer een pauze te nemen, we hadden toch allemaal een hongerklop
gekregen. Stef vertelde dat een echte coureur altijd droge pasta, bruine suiker en rauw gekapt
eet. Robin riep ‘ze eten ook veel bananen, want bananen zijn gezond!’. Ze fietsten Ter
Schroeven binnen en vulden hun hongerige magen.
Volgetankt en boordevol nieuwe energie sprongen ze weer op hun stalen ros.
Spijtig genoeg was dit niet voor lang want het moment dat ze Kaulille binnenreden viel Sjo zijn
frank “mannen, we zijn volledig de verkeerde kant opgereden, we zijn het noorden kwijt. De SjoVentaux is de andere kant op, dus we hebben onze goede benen voor niets verzuurd.”
Na het opnieuw bekijken van het wegboek, draaiden we ons om en nog geen 5 minuten erna
reden we gezamenlijk door een peloton egels. Al snel reden we op onze velg. Hierdoor konden
we niet meer verder en moesten we onze tocht staken.
Gestrand in Kaulille met 14 lekke binnenbanden en 7 slecht gehumeurden zochten we onderdak
en handige jongknapen die onze binnenbanden konden plakken. Gelukkig vonden we die al snel
en hadden we gebouwen waar we konden kamperen voor de komende 10 dagen.
Wil jij graag een van deze binnenbandplakkers worden en je lieve leiding in nood helpen?
Hopelijk tot snel!

Groetjes
Jullie gehumeurde leiding
Rani tandaf, Robin zonder ketting, kopman Hannes, wielekeszuiger Stef, breden berg Sjo,
hongerklop Curry en ‘a bloc’ Kaat

DE GOUDEN GREGSKES
Knapenverhaal

Geachte
Het wetsvoorstel van 26 april 2019,
goedgekeurd op 18 mei 2019, gaat in vanaf 11
juli 2019. Dit houdt in dat alle kinderen,
zowel jongens als meisjes, Greg zullen heten
gedurende de tien dagen (van 11 tot 20 juli
2019). Dit geldt zowel voor het mannelijke
als het vrouwelijke geslacht. Ook hun
leidinggevenden zullen de naam Greg moeten
dragen.
Hoogachtende groeten minister van sport en
cultuur.

*Pfff, allee seg, hmmm, allee ik heb dus
echt geen inspiratie! Maar huh? Hoe
moeilijk kan het zijn? Nekeer drinken se,
iemand nog iets hebben?* Totdat Joren
zei: “Kijk nu, de zon begint te schijnen.”
(WAARGEBEURD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
Waarop Pieter antwoordde: “En zo wordt
dat zomer hé!” Joena merkte al snel dat
Brent niet aan het opletten was, omdat
hij alweer zijn zondagskrant aan het lezen
was, namelijk: De Zondag, uiteraard op
zondag! (“Want wie leest de
zondagskrant nu op maandag? Komaan
seg”, riep Brent). Ze vroeg waarom de
krant interessanter was dan het schrijven
van ons kampverhaaltje. Hij begon te
vertellen over een artikel in de krant, iets
met Greg Van Avermaet en de minister
van sport en cultuur. (Zie hiernaast het
betreffende artikel)

Brent stond recht en smeet in colère (=kwaad/boos) de krant op tafel. “Nondedju, hoe
moeten we nu die knapen uit elkaar houden op kamp?” “Rustig Brent, pakt dat we onze
gastjes sowieso al de Gouden Gregskes noemen (want goud is lit) en dan nummeren we hen
ofzoiets?” stelde Cédériqué voor. (WAARGEBEURD!!!!!!!!!!!) “Jaaaa, dat is echt een zalig
idee, en dan winnen we ongetwijfeld de koers van het KSA-kamp!!” riep Joena.
Zo kwam het onderwerp/kampthema: wielerennen op tafel.
Joren is een enorme fan van wielerennen en gaf de rest van de groep een lange, maar
interessante uitleg, waar we in de volgende zinnen de hoogtepunten van aankaarten:
1) Zoals iedereen wel weet wordt iedere koers gewonnen door Super Greg (= Greg Van
Avermaet, die moest natuurlijk ook een andere naam krijgen om herkend te
worden).
2) Er zou een speciale koers worden georganiseerd van 11-20 juli speciaal voor de
Gouden Gregskes en Super Greg.
3) Het begrip de rode lantaarn in de koers, kwam ook aan bod. De rode lantaarn is
steeds de verliezer in alles wat hij/zij doet; fietsen, lopen, spelletjes spelen, batsen,…
“Dus gaan ze die dan door het wetsvoorstel rode Greg noemen bij die koers tijdens
KSA-kamp?” vroeg Jente zich af. “Ah wellicht wel, hé slimpie! Er was echter één
gouden regel in deze koers: als Rode Greg de Tour de France wint, zal er nooit meer
GEWIELERENT worden.” zei Cedric. *RODE GREG BESTAAT DUS ECHT! MAAR ECHT
ECHT EH! MAAR ECHT VOOR DE SERIEUS! … TUM TUM TUUUUUUUM*
*Toen begon de discussie over de uitspraak van TUM TUM TUM (WAARGEBEURD!!).*

Waarop Pieter VA aankondigde: “Rode Greg is ne loezer, Rode Greg is ne loezer!”
“Zou die Rode Greg dan ook in colère kunnen schieten zoals Brent daarjuist?” startte
Pieter S. de discussie met Brent. “Dat kan bij iedereen gebeuren en ik zou niet weten
waarom niet,” reageerde Brent lichtelijk geërgerd.
“Ja inderdaad, onlangs kreeg ik een brief van de Gouden Gregskes over Rode Greg in colère.
Ik zal jullie het verhaal vertellen,” zei Joren, “Rode Greg werd boos bij het horen van de
speciale koers van 11-20 juli! HEEL BOOS! (Zo bijna even colèrig als Brent.) Hij is een slimme
jongen, maar niet zo sportief en daarom haat hij ook wielerennen. Hij besloot dat hij vanaf
het horen van de speciale koers zijn best zou doen om te winnen zodat wielerennen kon
worden afgeschaft. Maar daar had hij een plan voor nodig. Hij moest beter zijn dan super
Greg. “Pfff, allee seg, hmmm, allee ik heb dus echt geen inspiratie! Maar huh? Hoe moeilijk
kan het zijn?” zuchtte hij. Na dagen en nachten denken kwam hij eindelijk op een idee. Hij
ging een machine bouwen zodat de gouden Gregskes en Super Greg niet langer beter
zouden zijn dan hem en hij dus kon winnen.
Na uren denkwerk en maandenlang bouwen, zwoegen en zweten was zijn rode machine
klaar. Zijn plan was klaar om uitgevoerd te worden. 10 juli was de dag waarop het ging
gebeuren; niet te lang voor de start van de speciale koers, zodat ze zeker niets nog kunnen
verpesten van zijn plan. Hij werd wakker bij het gerinkel van de wekker op 10 juli. Hij startte
bij Gouden Greg (=Demi) en ging zo verder bij Gouden Greg (=Lennert), dan Gouden Greg
(=Eline),… Tot alle Gouden Gregskes geweest waren en hij aankwam bij het huis van Super
Greg (das in Grembergen by the way!!!).
Hij startte zijn machine. Het gebrom klonk hem al als muziek in de oren. TOTDAT de machine
stil viel en er niks gebeurde. Wat moest hij nu doen? Het werd al laat (pakt zo iets tussen
15u en middernacht) en zijn mama was hem al angstig aan het bellen dat hij naar huis moest
komen, want de zon ging bijna onder! (Je weet het tegenwoordig nooit met dat weer in
België). ‘old-fashion een fiets stelen’ besloot hij dan maar.
De volgende dag brak aan en de koers ging bijna van start, maar de Gouden Gregskes en
Super Greg wisten nog steeds niet wie hun fiets gestolen had. Het moest iemand van hen
zijn, hoe kon hij anders iedereen zijn adres weten? Daarom stuurden ze mij een brief om te
vragen of we ze willen helpen te ontmaskeren wie er hen heeft gesaboteerd en wie de Rode
Greg is.”
“Ik doe mee” sprong Pieter VA recht. “Ik ook” volgden Pieter S, Joena, Cedric, Brent en Jente.
Nu rest ons enkel nog de vraag: ‘Helpen jullie mee de verrader te ontmaskeren?’

Groetjes en tot op kamp!

Le Societé Agriculteur Organique (SAO)
Jonghernieuwersverhaal

Op een leuke zonnige winter namiddag dat ook op zondag viel.
Zaten jullie top leiding evert, Sander, Boemzie, Ward , Janne
en Fien gezellig in het zonnetje met een goeie Fristi. Evert
was weer aan het vertellen of zijn hacking-skills. Boemzie was
zijn gezicht aan het zoeken en Fien was weeral dwijs omdat we
nog altijd geen verhaaltje hadden. Ze zei:” Evert stop met
sander ambeteren en help mee voor dit verhaal te schrijven.”
Evert was dan ambetant omdat hij moest stoppen. Hij begon dan
maar te discussiëren. Tot plots Ward vroeg:” zeg horen jullie
dat ook? Dat is precies een tractor?”
En daar kwam vliegens vlug als
een vliegende volleybal een
tractor op het terrein geschuurd.
Janne merkte al snel op wie er zo
snel aan het rijden was met die
tractor. Het was onze goeie oude
beste leukste fantastische
favorietste boer vriend Treve.
Hij leek volledig overstuur. Hij
sprong van zijn tractor, viel nog
eens op zijn gezicht en kwam naar
ons gelopen. Hij begon daar te
vertellen over een groot
probleem, maar hij was zo snel
aan het praten, hij begon twee zinnen tegelijk te vertellen
dat wij er helemaal niets meer van verstaan. Sander zei:” boer
Treve kalmeer even. We verstaan er helemaal de nondedju van.
Zet u er bij, pakt u ne fristi, ze is van echte Kastelse malk
gemaakt.
Achter snel twee fristi’s binnen
te kappen kan boer Treve eindelijk
op zijn gemak uitleggen wat er is
gebeurd. Hij begon terug opnieuw
te vertellen. Hij zat nekeer op
een leuke zonnige winter namiddag
dat ook toevallig op zaterdag viel
zijn post na te kijken. Hij vond
tussen de post een vreemde brief.
Het leek een zeer officiële brief
die zelf verzegeld is. Heel
nieuwsgierig opende hij de brief
en dit is wat er stond ( hij liet
die ook aan ons zien):
Oei wat is dat allemaal vroeg
Boemzie. Hoe komt dat bij jou
terecht de ASO zijn toch de Officiele organisatoren van de

tour de france. Boer Treve antwoord:” ja ik denk dat ze zich
misschreven hebben met het verzenden. Want het kwam op de naam
van mijn boeren vrienden clubje toe, Le SAO of le societé
agriculteur organique. Fien riep: Anders gaan we gewoon met
die brief naar de politie! Waarop Evert ( die nog altijd
ambetant was dat hij niet over zijn hackingskills mag praten)
antwoorde: Dat gaat toch niet helpen als boer Treve en zijn
vrienden niets doen gaat er geen tour de France zijn. “En dat
is juist het probleem!” kwam boer Treve tussen. In ons clubje
zitten enkel boer Omelet, boerin Rauwkost, boer Boemziekool,
boerin Triennefien, boer Wortel en ik. Dit is dus niet genoeg
volk. Dus ik dacht direct aan jullie en jullie pas opgeleide
boeren gasten de Jonghernieuwers. Zouden jullie eventueel bij
de SAO willen komen? Ward sprong recht uiteraard willen wij
jullie helpen en we gaan onze gasten wel overtuigen om ook mee
te helpen. Boemzie zei gaat ons dat wel lukken? Sander stond
al gereed met zijn koffer in de hand en riep: uiteraard lukt
ons dat wij kunnen alles! Kom we zijn weg ! Boer Treve zei
nog: We gaan de organisatie samen regelen op een 10 dagen
kamp dus als jullie zin hebben om mee te gaan schrijf jullie
dan zeker in.
Tot dan veel liefs Boer Treve, boer Omelet, boerin Rauwkost,
boer Boemziekool, boerin Triennefien, boer Wortel, Ward, Fien,
Boemzie, Janne, Sander en evert.

DE STALEN ROSSEN
Hernieuwersverhaal

Op een zonnige dag op de KSA van Hamme, eeeuhhh…… ik bedoel
Zele.

ZELEEEEEEEEEEEE

Zat jullie allerliefste leiding naar dikke zwoaren bosj te luisteren. Op
het moment dat we allemaal riepen ‘ier se tek eraf’, kwam daar
opeens weer paard met hoed.

Hallo, ben ik weer
paard met hoed

Hij wou ons nog eens bedanken om de ziel van André Hazes in
Vincent te steken. Hij had nu echter een nieuw probleem: Zijn goede
vriend Gerard was ne vrieë coureur tot asj tje da ongeval veure gat
eed. Nou datjen da ongeval veure gat eet magtjen nie meer op de
boan rijn, just nog op den hoomtreiner.

Kwil keer op de
boan rijn

Het paard zei dat Gerard jammer genoeg al een paar jaar dood is
maar dat hij vannacht een visioen had gekregen in zijn stal. Gerard
kwam vertellen dat zijn laatste wens was om nog ies op zijn stalen ros
te kruipen om op de boan te rijn. (Gerard noemde zijn velo geire zijn
stalen ros vanwege zijn prachtige oranje kleur)

Nie op mijne kop
zitten sul

Nu Gerard dood is zou hij graag hebben dat iemand anders zijn
droom vervuld. Om zijn wens te vervullen moeten we met een grote
groep mensen tussen de leeftijd van 14 tot 22 jaar (dus niet de
snertjonghernieuwers 😉) een afstand rond de 115km af te leggen.
Wat héél toevallig de afstand van Hamme tot Kaulille is.
Het paard met hoed vroeg ons dus om nog 1 laatste gunst: om de
wens van de Gerard te vervullen en hem zo tevreden te stellen. De
leiding zei ‘Oke, kwil keer fiets’. Hopelijk willen jullie ook een keer
fiets met ons. Zo kan Gerard ook keer liefde krijgen door fiets.
Staan jullie stalen rossen al klaar om samen met Gerard en ons te
vertrekken op dit wonderbaarlijk avontuur?
Tot dan!
Kusjes
Jullie liefste leiding
Vincent, Cies, Seppe, Sien en Eline

Praktische informatie
1. Data en uren
De Leeuwkes, Jongknapen, Knapen en Jonghernieuwers vertrekken op kamp op donderdag
11 juli 2019.
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 dit jaar met de fiets op kamp gaan. Zij zullen op 10 juli
vertrekken. Ook hierover wordt later nog meer info gegeven.
Het kamp eindigt op zaterdag 20 juli 2019 op onze bezoekdag. De ouders kunnen dan hun
kinderen afhalen op het kamphuis en zelf de kampsfeer opsnuiven met een eetfestijn en een
bezinningsmoment. Iedereen is er welkom vanaf 12u.
Meer info en inschrijving voor het eetfestijn tijdens de bezoekdag vind je achteraan in dit
boekje.

2. Reis- en verblijfkosten
De kostprijs voor het kamp is 150 euro per kind.
* Voor kinderen tot 12 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’. Bij sommigen
is dit wel tot 10 euro per dag. Deze attesten vind je vaak terug op hun website en kan je laten
invullen door de hoofdleiding.
In deze prijs is alles voorzien: reis, verblijf, eten en drinken, daguitstap, kampaandenken,
verzekering, …
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. (15 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. Ook tijdens de daguitstap wordt de mogelijkheid voorzien om een ijsje,
extra drankje, snoepje… te kopen.

3. Inschrijvingsdagen
Op zaterdag 22 juni kan er worden ingeschreven van 14u t.e.m. 18u. Moest u die dag niet
kunnen, geven we graag de mogelijkheid om op woensdag 26 juni van 16u t.e.m. 20u jullie
kind(eren) te komen inschrijven.
Als er nog vragen zijn kunnen die ook gesteld worden op deze dagen. Indien deze twee dagen
niet passen gelieve dan telefonisch contact op te nemen met ons. Zo kunnen jullie met de
leiding een datum afspreken die wel voor jullie past.
Zijn er vragen voor het kamp die iets persoonlijker liggen en hebben jullie hiervoor toch liever
een huisbezoek dan is één telefoontje voldoende. Deze inschrijvingsdagen zijn er vooral om
de inschrijvingen iets vlotter te laten verlopen. Bij de inschrijving betaalt u ook het
inschrijvingsgeld*. De inschrijvingsdagen gaan door in onze lokalen op het Kaaiplein 29 in
Hamme.
*Vanaf dit jaar is er de mogelijkheid om met bancontact de inschrijving te betalen! Maar
natuurlijk wordt cash geld ook aanvaard.

4. Kampadres

Bivak Taxandria
KSA Hamme
“Naam van het kind”
Winterdijkweg 51
3950 Kaulille

5. Verantwoordelijken
Kampverantwoordelijken
Ulrike De Block
0474/076519
Jens Heirmans

0476/535406

Financiële verantwoordelijken
Cies Van Lombergen
Robbe De Clercq

An Brusselmans
Guy Van Dender
Cédric Loret
Klaartje Quintelier

EHBO-verantwoordelijken
Rani Van Damme
0472/973661
Joke Van Aerschot

Kookploeg
Liesbet Van Der Henst

0470/510366

Eva Van Der Henst
Frederik Vermeire

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 veroorzaaktverzekerd. 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.

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

Mijn KSA-hemd (aan bij vertrek)
Slaapzak
Luchtmatras, veldbed of slaapmatje (K, JH, H)
Hoofdkussen
Hoeslaken (L, JK)
Slaapkledij
Knuffel
Toiletgerief
Voldoende sport- en spelkledij
Kousen
Regenkledij
Warme kledij
Zwemgerief
Schoenen (minimum twee paar)
Hoofddeksel
Zak voor vuil linnen
Boeken, kaarten, spelletjes
Zaklamp
Zonnecrème
Fiets die in orde is (enkel Jonghernieuwers en Hernieuwers)
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
multimediatoepassingen 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 er ook nogmaals op aandringen om zeker 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 of iets dergelijks, maar de naam op het etiket.
Voor de jongste groepen is het handig om ‘weerzakjes’ te maken. Dit wil zeggen dat je heel de
outfit in één plastieken 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. Op die manier vermijden we dat er op de laatste dag van het kamp een heuse berg
persoonlijk materiaal achterblijft.
Mogen wij ook vragen om de fietsen die mee moeten met de vrachtwagen niet op slot te zetten.
Zo is het veel gemakkelijker inladen zonder spaken te breken. De fietsen moeten natuurlijk wel
op slot kunnen. Zorg er ook voor dat je fiets in orde is, dit wil zeggen: deftige remmen, een vooren achterlicht…

8. Binnenbrengen bagage
Het binnenbrengen van de bagage kan op twee momenten:
- Dinsdag 9 juli tussen 16u en 19u
- Woensdag 10 juli tussen 10u en 13u
U krijgt dan 3 naamkaartjes om aan de bagage te hangen.
Samen met de bagage bezorg ik:
-

Identiteitskaart of KIDS-ID (enkel voor L, JK en K)
Eventueel medicatie  hiervoor wordt een aparte post voorzien, bemand door EHBOverantwoordelijken
Zakgeld van de jongste groepen (L, JK)
Eventueel uw inschrijving voor ons eetfestijn op de bezoekdag. U kan dan al betalen, maar
ook op de bezoekdag zelf.
De fietsen van de Jonghernieuwers kunnen op dezelfde momenten op de KSA gezet
worden.

!!!
Er hoeft GEEN medische fiche meer afgegeven te worden. Deze is al ingevuld bij de start
van het werkjaar. Bij kampinschrijving zullen wij controleren of de medische fiche nog upto-date is.

Op woensdag 10 juli laden wij de vrachtwagen in.
Mensen die zich geroepen voelen om te helpen inladen
(of uitladen bij thuiskomst) zijn natuurlijk 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
Dit is de dag dat u uw spruit(en) terug komt halen. Op zaterdag 20 juli vanaf
12u bent u welkom op het kampterrein. Ook dit jaar kan u genieten van de
Vlaamse klassieker: STOOFVLEES MET FRIETJES!
We sluiten de dag af met een traditionele, korte bezinning en slotformatie. Daarna (rond 16u)
kan u vanuit Kaulille naar huis vertrekken.
Wij vinden het altijd leuk om nog een allerlaatste knuffel te krijgen van de kids waar wij 10
dagen lang voor gezorgd hebben! Dus willen wij vragen om voor het vertrek nog even ‘dag’ te
komen zeggen 😊
Achteraan dit boekje vindt u een inschrijvingsformulier voor het eetfestijn. Gelieve dit zeker
binnen te brengen samen met de bagage. (Kinderen hoeven niet in te schrijven, deze maaltijd
zit in de kampprijs).
Die dag vragen wij ook om een kijkje te nemen bij de verloren voorwerpen. Wij nemen alles
ook nog eens mee naar Hamme. Wanneer er spullen zijn die na een week nog niet
teruggevraagd zijn, worden deze weggegooid. Hemden worden uiteraard niet weggesmeten.

10. Afhalen van de fietsen
Zondag 21 juli komen de leiding 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 .

EETFESTIJN
BEZOEKDAG
Zaterdag 20 juli 2019 vanaf 12u00

Naam:
Stoofvlees met frietjes

Curryworst met frietjes

Volwassenen (€12)

Volwassenen (€10)

X …………….
Kind (€8)
X …………….

Vegetarisch (€10)
X …………….

X …………….
Kind (€8)
X …………….

Totaal stoofvlees:

Totaal curryworst:

Totaal vegetarisch:

€ …………..

€ …………..

€ …………..

TOTAAL BEDRAG TE BETALEN:

€ …………..

Deze inschrijving kan u afgeven bij het binnenbrengen van de bagage. U kan ten laatste
inschrijven tot 14 juli, dit moet dan wel telefonisch gebeuren op 0474/076519 (Ulrike) of
0476/535406 (Jens).
Kinderen die mee zijn op kamp hoeven niet in te schrijven, hun eten is in de kampprijs
inbegrepen.

