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Voorwoord
Na een jaar vol pieken en dalen, maar voornamelijk dalen, is het eindelijk weer zover.
Dat ene lichtpuntje waar elke KSA’er 11 maanden lang naar uitkijkt: de kampen!
Dit jaar ben ik ervan overtuigd dat er nog meer genoten zal worden dan andere jaren. Dat er
nog harder geravot zal worden dan andere jaren. En dat er nog vele meer plezier zal worden
gemaakt dan al die andere jaren. Dit jaar hebben we het kamp immers verdiend, meer dan
verdiend zelfs! We hebben ons als KSA door vele moeilijke wegen moeten loodsen, lastige
beslissingen moeten maken en hebben onze leden niet altijd evenveel plezier kunnen geven
als gewoonlijk. Allemaal door dat ene virus, dat vorige zomer zogezegd op punt stond om
terug te vertrekken.
Als beloning voor al dit ongeluk, gaan we er daarom dit jaar extra hard tegenaan! Met een
beetje geluk, sluiten we deze coronaperiode af met onze bangelijke kampen en kunnen we er
vanaf september terug 100% voor gaan, zonder moeilijkheden. De vettige spellekes zullen
vettiger zijn, de vuurtjes zullen warmer aanvoelen, de grismeelpap zal lekkerder smaken, de
sjorringen zullen strakker worden gelegd en de kreten zullen zelfs nog slechter zijn dan andere
jaren! We gaan dit jaar gewoon voor het beste kamp ooit, alhoewel dat we daar eigenlijk elk
jaar voor gaan.
Ik kan daarom plechtig beloven dat er in juli drie geweldige kampen aankomen, waar
herinneringen zullen ontstaan die nog jaren zullen bijblijven. Na 3, 7 of 11 dagen zullen al
onze leden weer met voldaan gevoel naar huis gaan. Vol heimwee naar het volgende kamp,
dat weer 11 maanden op zich zal laten wachten. Maar daar denken we nu natuurlijk nog niet
aan. Nu kijken we er afwachtend naar uit. En dat afwachten, zal het volledig waard zijn!
Tot dan, kleine KSA’ertjes!
Floris Verstraete
Bondsleider KSA Zwijndrecht
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Hoe zit dat nu met die bubbels?
Wie coronamaatregelen zegt, denkt uiteraard aan….bubbels! Maar hoe zit het nu juist met de
regels rond die bubbels? Momenteel hebben we twee opties voor zowel Klein kamp als Groot
kamp. Micro kamp kan met zekerheid op een geheel normale manier verlopen.
In het eerste geval zullen we bubbels maken van 50 personen, exclusief leiding.
Dit is voor beide kampen zeker mogelijk aangezien we al wat ervaring hebben opgedaan van
vorig jaar. We weten wat er zal moeten gebeuren en hoe we alles in goede banen zullen
moeten leiden.
→ Voor Klein kamp zullen dan de Jongleeuwkes een groep vormen en bijgevolg zullen ook
de Leeuwkes een aparte groep vormen. De keuken vormt dan ook een aparte bubbel.
→ In het geval van Groot kamp worden de bannen , net zoals vorig jaar, gesplitst in
verschillende bubbels, alsook de keuken.
Bij beide kampen nemen we de hygiënemaatregelen in acht en behouden we de
afstandsregels.
In het tweede geval, als de coronacijfers ons gunstig gezind zijn, mogen we bubbels vormen
van 100 personen, exclusief leiding. Zowel Klein als Groot kamp zullen dan op normale wijze
kunnen doorgaan.
Momenteel is het dus nog even afwachten. Van zodra de exacte informatie hierrond bekend
is, kan u een mailtje verwachten of een bericht zien verschijnen op onze Facebookpagina.
Ongeacht wat er beslist wordt, de afspraken die we in dit boekje maken rond het brengen en
ophalen van de leden blijven gelden.
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Algemene informatie
Wie
•
•
•

Micro kamp: Tijgerkes
Klein kamp: Jongleeuwkes, Leeuwkes en Vernieuwers
Groot kamp: Jongknapen, Knapen, Jonghernieuwers, Vernieuwers en Hernieuwers

Wanneer
•
•
•

Micro kamp: vrijdag 2 juli tot en met zondag 4 juli
Klein kamp: maandag 5 juli tot en met zondag 11 juli
Groot kamp: zondag 18 juli tot en met woensdag 28 juli

Waar
•

Micro kamp: Rumst
Adres: Kloosterstraat 5, 2840 Rumst

•

Klein kamp: Putte
Adres: Schaapstraat 2, 2580 Putte
Belangrijk: We verzamelen aan de parking van KFC Putte, vlakbij ons kampterrein,
op 100m van de lokalen.

•

Groot kamp: Couvin
Adres: Hameau de Géronsart, 5660 Couvin (Coördinaten: 50°06'16.3"N 4°28'35.0"E)
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Begin van het kamp
•

•

•

Micro kamp
Het kamp start vrijdagavond 2 juli om 19u00 op de kampplaats in Rumst (Akabe
‘Toetertoe’: Kloosterstraat 5, 2840 Rumst). Wij voorzien GEEN avondeten.
Klein kamp
o Op maandag 5 juli worden de leden door de ouders gebracht tot aan het
kampterrein. Als het moeilijk is om zelf naar het kampterrein te rijden, hoor
dan zeker eens na bij andere ouders of neem op tijd contact op met de
leiding.
o Jongleeuwkes worden verwacht op het afzetpunt rond 10u00.
o Leeuwkes worden verwacht op het afzetpunt rond 11u00.
o Oudere broertjes of zusjes die bij de Leeuwkes zitten, mogen uiteraard mee
met de jongste KSA’er worden afgezet.
Groot kamp
Op zondag 18 juli om 12u00 start het kamp. De leden worden door de ouders naar
het kampterrein gebracht.

Einde van het kamp
•

Micro kamp
Het kamp eindigt op zondag 4 juli om 14u00. We verwachten de ouders terug aan de
kampplaats in Rumst om hun KSA’ers op te halen.
• Klein kamp
Op zondag 11 juli eindigt het kamp. We houden de slotformatie dit jaar vooraf, zodat
het ophalen vlot verloopt. Bagage wordt ook mee met de leden terug naar huis
genomen.
o Jongleeuwkes worden opgehaald op het afzetpunt rond 10u00.
o Leeuwkes worden opgehaald op het afzetpunt rond 11u00.
Oudere broertjes of zusjes die bij de Leeuwkes zitten, mogen uiteraard mee met de
jongste KSA’er worden opgehaald.
•

Groot kamp
Op woensdag 28 juli eindigt het kamp. De leden gaan met de trein naar huis en
komen aan tegen 14u30 aan het station van Zwijndrecht. We komen dan samen toe
aan het KSA-lokaal rond 14u45. We willen vragen om de leden aan de lokalen op te
halen (nog niet aan het station).
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Mondmaskers
Wij vragen u om tijdens het brengen en het afhalen van uw kind een mondmasker te dragen.
Dit is een regel die wij immers strikt moeten volgen van de overheid. Gelieve het mondmasker
te dragen vanaf u het terrein betreedt. Ook de leiding zal op deze dagen voorzien zijn van
mondmaskers en handschoenen.

Bagage
•

•

•

Micro Kamp
o Aangezien de leden worden gebracht en opgehaald nemen jullie gewoon de
bagage mee naar het kamp en komen jullie die ook terug halen. Mocht dat
moeilijk gaan, spreek de leiding even aan!
Klein kamp
o Zowel in het heen- als terugkomen worden de leden door de ouders
gebracht. De bagage gaat dus ook op deze manier mee. Mochten jullie
carpoolen en niet alle bagage geraakt in de auto, stuur gerust een mailtje
naar opkamp@ksazwijndrecht.be.
Groot kamp
o De leden worden samen met hun bagage gebracht naar het kampterrein. Op
het einde van het kamp komen de leden met de trein terug. De bagage wordt
met een camionette naar het lokaal gebracht en daar kan deze ook
opgehaald worden.

Slapen
•

•

•

Micro kamp
o We slapen op een veldbed of luchtmatras, in een gebouw. Kijk verder in het
Daghet wat je allemaal moet meenemen.
Klein kamp
o We slapen op een veldbed of luchtmatras, in een gebouw. Kijk verder in het
Daghet wat je allemaal moet meenemen.
Groot kamp
o Jongknapen: We slapen op een veldbed of luchtmatras, in een tent.
o Knapen tot en met Hernieuwers: We slapen op een gesjord bed met matje.
Kijk verder in het Daghet wat je allemaal moet meenemen

Noodnummer
Bij ernstige gevallen van uiterste nood kan u ons tijdens de kampen steeds bereiken.
Micro kamp: 0474/57/21/40 (Jasmine Verschueren).
Klein kamp: 0490/43/03/78 (Robbe Colman)
Groot kamp: 0479/74/57/90 (Pieter De Gendt)
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Kampadres
Om uw spruiten / kleinkinderen / liefkes per brief /… te contacteren (mooie woordjes
toeschrijven, een doos snoep toezenden die we dan over heel de ban verdelen, extra sokken
opsturen, een extra portie zakdoeken tegen de hooikoorts), stuurt u alles naar:
•

Micro kamp:
Hier kan je geen brieven naartoe sturen aangezien het kamp niet zolang duurt, als je
dit toch wilt doen kan je wel een brief mee in de valies steken of aan de leiding
afgeven.

•

Klein kamp:
Jongeheer/Juffrouw……
P/a KSA Vlaamse Kerels
Zwijndrecht
Schaapstraat 2 A
2580 Putte
België

•

Groot kamp:
Jongeheer/Juffrouw……
P/a KSA Vlaamse Kerels
Zwijndrecht
Chemin de la brouffe 19
5660 Couvin
België

Mag mijn kind mee op kamp?
Vertoont uw kind duidelijke ziekteverschijnselen voor aanvang van het kamp, gelieve
hem/haar thuis te laten. Eventueel kan uw kind, na uitsluitsel van de arts, nog aansluiten. U
belt
daarvoor
best
eens
vooraf
met
de
leiding.
We vragen ook de maatregelen omtrent quarantaine te blijven respecteren en de regels van
de overheid te volgen indien u terugreist uit een oranje of rood gebied.
Indien uw kind een risicopatiënt is, mag hij of zij zeker mee op. U moet wel op de medische
fiche aanduiden dat uw kind toestemming heeft van zijn/haar huisarts.

ISI+-kaart
Vergeet tenslotte zeker niet de ISI+-kaart van uw kind af te geven bij aankomst. Wij zullen
deze bijhouden gedurende het hele kamp en veilig aan u terugbezorgen wanneer u uw kind
terug komt ophalen of wanneer ze met de trein terug naar huis gaan.
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Kampprijzen
Micro kamp
• De kampprijs voor de TIJG bedraagt €30.
• De kampprijs voor de leiding en keuken is ook €30.

Klein kamp
• De kampprijs voor de JLEE en de LEE bedraagt €90.
• De kampprijs voor de VN, leiding en keuken is ook €90.

Groot kamp
• De kampprijs voor de JKN, KN, VN, HN en keuken bedraagt €130.
• De kampprijs voor de JHN bedraagt €145 (voor de extra fietsdag).

Cumul
• HN en VN die zowel op Klein kamp als op Groot kamp gaan, betalen €190
• HN die zowel op Micro kamp als op Groot kamp gaan, betalen €145.
• HN die zowel op voor-, Groot en nakamp gaan, betalen €130.

Z-pas
Indien je in het bezit bent van een Z-pas, krijg je 75% vermindering op alle kampprijzen
(vermeld zeker je Z-pas nummer in de mededeling bij de overschrijving).

Solidariteitsbijdrage
Omwille van de corona-maatregelen zitten we met onvoorziene kosten om de kampen voor
iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. We vragen daarom een solidariteitsbijdrage van
€10. Deze bijdrage is een voorstel van KSA Nationaal en is volledig vrijblijvend. Uw kinderen
zullen zeker niet minder faciliteiten of beschermend materiaal ontvangen indien u dit bedrag
niet stort. Dit kleine extra bedrag is enkel en alleen om onze extra kosten een beetje te
dekken. Dit geld wordt enkel gebruikt voor de extra aankopen die COVID-19 met zich
meebrengt. We hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om deze bijdrage vrijblijvend te maken
om er voor te zorgen dat onze zomerkampen voor iedereen toegankelijk zouden blijven. KSA
is er voor iedereen.

Problemen?
Indien het betalen van de kampprijs een probleem blijkt te zijn mag u altijd mailen naar
opkamp@ksazwijndrecht.be, dan bekijken we samen met u de mogelijkheden.
U kan bij de ziekenkas een deel van het kampgeld terugkrijgen. Wij bezorgen u bij het
begin van het volgende werkjaar deze formulieren. Vervolgens kan u deze binnenbrengen
bij de ziekenkas.
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Inschrijven, betalen en medische fiche
Betalen
U stort het juiste bedrag voor 20 juni als uw kind meegaat op Micro kamp of Klein kamp. U
stort het juiste bedrag voor 27 juni als uw kind meegaat op Groot kamp. Vermeld het kamp,
de naam en voornaam van de ingeschrevene(n) op rekening:
IBAN: BE10 7510 0320 7104, BIC: AXABBE22 van KSA Zwijndrecht.
Vb: Tom Pieters van de Leeuwkes Oranje gaat op Klein kamp -> Mededeling storting:
KK LEEO PIETERS TOM
* Kampen:
➢ Micro Kamp: MK
➢ Klein Kamp: KK
➢ Groot Kamp: GK

* Bannen:
➢ Tijgerkes: TIJG
➢ Jongleeuwkes Blauw: JLEEB
➢ Jongleeuwkes Oranje: JLEEO
➢ Leeuwkes Blauw: LEEB
➢ Leeuwkes Oranje: LEEO
➢ Jongknapen Oranje: JKNO
➢ Jongknapen Blauw: JKNB
➢ Knapen: KN
➢ Jonghernieuwers: JHN
➢ Vernieuwers: VN
➢ Hernieuwers HN

Inschrijven
Je moet je kinderen natuurlijk ook inschrijven. Het inschrijvingsformulier hiervoor vindt u op
onze site. Ga met je muis over het vakje ‘Info’ staan. Kies voor de optie ‘inschrijvingen’,
wanneer u naar beneden scrolt, ziet u daar nog eens alle informatie over het inschrijven
voor de kampen. Volg daar de verdere stappen.

Medische fiche
Het laatste papier dat in orde moet zijn voor 20 juni voor Micro kamp en Klein kamp en voor
27 juni voor Groot kamp is de medische fiche. Deze vindt u onder ‘inschrijvingen’ op onze
website. Wanneer het voor u niet mogelijk is deze digitaal in te vullen, kan u steeds een
papieren versie afgeven ten laatste op 26 juni 2021. We vragen om zeker online in te
schrijven als dit mogelijk is. Is dit al gebeurd bij de inschrijvingen van het werkjaar? Geen
probleem, dan bent u reeds in orde.
Indien er afgelopen jaar iets veranderd is aan de gezondheid van uw kind (zoals allergieën,
medicatie, ziektes…), gelieve dan ook opnieuw het medische fiche in te vullen. Indien uw kind
een risicopatiënt is, mag hij of zij zeker mee op kamp. U zal wel op de medische fiche moeten
aanduiden dat uw kind toestemming heeft van de huisarts.
Pas wanneer het geld gestort is, het inschrijvingsformulier ingevuld is en we de medische fiche
hebben ontvangen, is de kampinschrijving volledig. Bij vragen kan u altijd terecht bij
administratie@ksazwijndrecht.be.
12

Wat neem ik mee?
Slaapgerief
•
•
•
•
•

Slaapzak (met eventueel een dekentje voor de koulijders)
Veldbed of dikke luchtmatras voor de TIJG, JLEEO, JLEEB, LEEO, LEEB, JKNO en JKNB
Dunne luchtmatras of isoleermatje voor de KN, JHN, VN en HN voor op de gesjorde
bedden te slapen
Nachtgewaad: pyjama, japon, …
Een troeteldier om de lange eenzame nachten veilig door te komen

Eetgerief
•

•
•
•
•

2 gamellen
o Een gamel heeft altijd de voorkeur boven een bord of een kom. Met een
gamel kunnen de leden zelf hun eten halen zonder hun handen te
verbranden!
Drinkbeker (liefst niet breekbaar!)
Bestek: mes, vork, soeplepel en eventueel ook een theelepel
Keukenhanddoeken voor de afwas
Aardappelmesje (geen zakmes!) voor de ‘van dienst’ voor de JKNO, JKNB, KN, JHN,
VN en HN

Wasgerief
•

In een handig toiletzakje:
o Tandenborstel, tandpasta en beker
o Washand, handdoeken en badhanddoek
o Zeep, shampoo (voor de mensen die mee op Groot Kamp gaan: ecologisch
afbreekbaar om de omgeving te sparen), kam en haarborstel

Kledij
•
•
•
•
•
•
•

T-shirts
Enkele korte en lange broeken
Dikke, warme truien voor kille zomeravonden
Genoeg kousen
Voldoende proper ondergoed
Regenkledij
Zwembroek of badpak. Voor Klein Kamp worden alle jongens verwacht een
spannende zwembroek mee te nemen. Dit om zeker te voldoen aan de
hygiënenormen van het zwembad waar we misschien gaan zwemmen. Leden die nog
niet zo goed kunnen zwemmen, nemen best zwembandjes mee.
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Schoeisel
•
•
•
•

Goede, ingelopen stapschoenen
Sportschoenen
Laarzen voor eventuele natte praktijken of degelijke bottines
Pantoffels of sandalen

Uniform
•

Het uniform is verplicht en bestaat uit het blauwe hemd en de oranje das.
o Bij warm weer is ook het T-shirt in combinatie met de oranje das toegelaten.

Allerlei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rugzak voor een daguitstap en voor KN, JHN, VN en HN ook een goede
trekkersrugzak voor op 2- en 3-daagse
Voldoende zakdoeken!
Zaklamp
Zak voor vuile kleren
Beschermende zonnecrème is zeker geen overbodige luxe
Verkleedkeren in thema mag je altijd meebrengen, maar je hoeft niks te kopen.
Een drinkbus voor op droge tochten
Een boek of strips, om iets te lezen tijdens de siësta
Postzegels en eventueel enveloppen en papier
Wat zakgeld (eventueel extra voor postzegels en kaartjes)
Een klein rugzakje voor op daguitstap
De JHN gaan met de fiets op kamp. Kijk hem op voorhand na en zorg dat je er vlot
mee kan rijden. Fietszakken op de fiets is dit veiliger dan een rugzak. Vergeet je
matje, slaapzak, regenkledij en zakgeld niet. Neem ook plakgerief en een fietspomp
mee en eventueel een extra binnenband.

!!!!Belangrijk!!!!
Zorg dat alle kledingstukken, bekers, gamels, bestek, zaklampen....gemerkt zijn met de
naam van de eigenaar. Zo bespaart u ons en uzelf veel zoekwerk achteraf bij de berg
verloren gerief!
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Groot Kamp fietstocht JHN
Beste Jonghernieuwers en ouders ,
Traditiegetrouw vertrekken de JHN’ers niet met de trein of met de auto op kamp, maar
nemen zij de fiets. “Met de fiets naar de Ardennen? Dat kan niet!” horen we jullie al zeggen.
Toch deden vele generaties het jullie al voor en het is dit jaar niet anders. We vertrekken op
vrijdag 16 juli met de fiets aan het KSA-lokaal en zullen na één overnachting onderweg de
Ardeense hoogvlakte bereiken op zaterdag 17 juli.
Meer informatie omtrent de fietstocht zal jullie leiding per mail bezorgen.
We kunnen wel alvast zeggen dat het aangewezen is om je fiets na te kijken!
Verder zijn fietszakken verplicht alsook een of meerdere drinkbussen.
BELANGRIJK! In de camion is geen plaats om de fietsen terug naar Zwijndrecht te vervoeren.
Daarom vragen wij aan de ouders om de fietsen op te halen op de kampplaats op zondag 18
juli. Heb je geen fietsrek, spreek dan zeker op voorhand af of je fiets mee kan geven met
iemand anders. Alvast bedankt!
Stevige KSA-groet,
De JHN-leiding
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Micro Kamp 2021 @ Rumst
Kampthema
Beste Tijgerkes,
Enorm goed nieuws! De koning vindt onze tijdreismachine suuuuperrrrrr cooooollllll en wil
die graag overkopen. Na lang babbelen met de koning hebben we een deal gesloten dat, in
ruil voor onze machine, hij een feestje voor ons gaat organiseren op zaterdagavond 3 juli.
Trek dus zeker je mooiste kostuum of kleedje aan! Maar we hebben toch ook een beetje
slecht nieuws... Zoë is de code kwijtgeraakt... ☹ Willen jullie ons dit weekend komen helpen
om de code te zoeken?
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Klein Kamp 2021 @ Putte
Kampthema
Marthe, Hanne en Gert staan voor een groot probleem: Klaasje zal K3 verlaten. Wie oh wie
zal Klaasje nu vervangen? Wie oh wie wordt het nieuwe K3'tje? Studio 100 heeft onze hulp
gevraagd om hen te helpen met dé zoektocht naar de vervangster/vervanger van Klaasje.
Jullie, ja dat lees je goed, jullie zullen zelf bepalen wie de nieuwe blondine van K3 wordt.
Kiezen jullie voor de beste zanger(es)? Of toch voor de beste danser(es)? Zal één van de
meisjes de wedstrijd winnen? Of zal er voor het eerst in meer dan 20 jaar een jongen in K3
zitten?
Maak jullie klaar voor een kamp vol dansen en zingen! Maar bereid jullie ook goed voor, zodat
jullie niet de foute beslissing maken … Er staan alvast honderden jongens en meisjes klaar, die
niet kunnen wachten om auditie te doen. Wij hopen dat jullie kunnen kiezen, want zij strijden
allemaal voor hetzelfde: een plaatsje als hét nieuwe K3’tje, in K2 zoekt K3!
PS: We hopen dat iedereen zijn uiterste best zal doen om zich zo goed mogelijk te verkleden.
Iedereen mag zich verkleden in een prachtig K3’tje, maar voor de stoere jongens onder jullie
hebben we het nieuws gekregen dat ook Piet Piraat auditie zal doen in onze show!
Groetjes
De Vernieuwers
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Klein Kamp Kampkader
Kampleiding
Robbe Colman
Robin Verstraete

Crea
Diete Verstraete
Anouk Lybeert

Materiaalmeester
Simon Schadron

EHBO
Pieter De Gendt
Jente Vandeputte

Keuken
Amanda Chabernal
Floris Verstraete
Odiel Hooyberghs
Senne Lefever

Keuken
Seth Jorissen
Ward Leysens
Wouter Delhasse
Zoë Perrewé

Jongleeuwkes Oranje
Kaat De Schepper
Diete Verstraete
Rebecca Senft
Pieter Rosiers

Jongleeuwkes Blauw
Anouk Lybeert
Famke Van den Broeck
Robin Verstraete

Leeuwkes Oranje
Jente Vandeputte
Bram Rosiers
Anton Dumez
Antoon Van Lommel

Leeuwkes Blauw
Robbe Colman
Lien Seeldrayers
Simon Schadron
Pauline Smet

Vernieuwers
Ben De Meulemeester
Ben De Meyer
Pieter De Gendt
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Groot kamp 2021 @ Couvin
Als dauw de dag de glorie inleidt
en gij op uw meest kwetsbaar zijt,
het kind des heren van ontrouw
brengt uw bestaan terug in rouw.
de man die u zijn rug toekeert
en noch begeert of huwelijk eert,
uw laatste adem komt in ’t gedrang
een onvermijdbaardere ondergang.

De voorspelling van het Orakel speelde zich herhaaldelijk af in
Juno’s hoofd.
Het kind des heren van ontrouw…
Een onvermijdbare ondergang…
De godin haar gedachten waren glashelder. Zij zou niet degene zijn die moest boeten voor
Jupiter’s daden. Eén ding was zeker: ze was vastberaden en zou er alles aan doen om de
voorspelling tegen te gaan. Álles
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Groot Kamp Kampkader
Kampleiding
Pieter De Gendt
Lotte Peeters
Materiaalmeesters
Wouter Delhasse
Seth Jorissen
Anke D’Olislager
Keuken
Jasmine Verschueren
Rebecca Senft
Fons Maes
Gerben Coninckx
Lennert Vandeputte

Jongknapen Oranje
Floor Peeters
Ward Leysens
Wouter Delhasse
Knapen
Senne Lefever
Anke D’Olislager
Quinten Van Passen
Lotte Peeters
Vernieuwers
Ben De Meyer
Pieter De Gendt
Ben De Meulemeester

Crea
Anouk Lybeert
Diete Verstraete
Robin Verstraete
EHBO
Jozefien Nietvelt
Anke D’Olislager
Chloe Somers
Keuken
Diete Verstraete
Gil Croonen
Michiel Vanhooydonck
Timo Vergauwen

Jongknapen Blauw
Lotte Dutré
Marthe Van Dosselaer
Antoon Van Lommel
Robbe Leysens
Jonghernieuwers
Seppe Peeters
Floris Verstraete
Siel Jorissen
Wannes de Schepper
Hernieuwers
Tom Colman
Sven Schadron
Thomas De Cleen
Jason Beaumont
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Vragen?
Heeft u het Daghet goed doorgenomen, maar zit u nog steeds met vragen?
Geen probleem, hieronder staan enkele mogelijkheden tot vragen stellen.
•
•

•

Voor algemene vragen kan u mailen naar opkamp@ksazwijndrecht.be. We doen ons
uiterste best om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.
In het geval van specifieke vragen voor de banleiding zelf, kan u hen ook mailen.
U mailt dan ‘ ”naam van de ban” @ksazwijndrecht.be’, bijvoorbeeld
jongleeuwkesoranje@ksazwijndrecht.be .
Moest u geen antwoord krijgen op uw mail, kan u nog steeds bellen met onze
bondsleider, Floris Verstraete. U kan hem bereiken op het nummer +32471328211
(liefst na 18u, zo breng je hem niet uit zijn concentratie tijdens het leren).
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Colofon

Verantwoordelijk uitgever
VZW Vlaamse Kerels, Richard Orlentstraat 43
2070 Zwijndrecht, België

Eindredactie en vormgeving
Werkgroep Communicatie

Met dank aan
KSA/ZOK-redactie
Tekst: De kampleiding & Werkgroep Communicatie
Afbeeldingen: Iedereen
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