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Voorwoord 
 

Zijn we weg?  

De zon schijnt tot laat in de oranje avonduren, het BBQ-stel mag het tuinhuis verlaten en “De 
Ronde” loopt over van de waterspelletjes. Het zijn de voorbodes van de zevende en zaligste maand 
van het jaar, de juli-maand, de maand van: “We gaan op kamp!” 

Meer dan 300 Zwijndrechtse KSA’ers zullen deze zomer weer op drie verschillende kampen gaan. De 
jongsten gaan een weekendje genieten op de gezellige alpacaboerderij in Lokeren. Tijgers en 
alpaca’s. Dat wordt een beestig goed kamp als je ’t mij vraagt! Op dat moment zullen de 
jongleeuwkes en leeuwkes al enkele dagen aan het ravotten zijn in Mol. Leeuwen en mollen. Je kan 
wel raden wat voor kamp dat zal worden.  

En dan zitten we nog maar in de helft! De oudere groepen, jongknapen tot en met hernieuwers, 
zullen tien dagen detoxen op een weide in Melreux, een Ardeens gehucht, geflankeerd door de 
Ourthe. Tien dagen en tien nachten buiten leven. Spelen, zwemmen, koken, zingen, dansen, werken 
en chillen. Als het maar buiten is.  

Voor sommigen is de kampvoorbereiding ondertussen een routine geworden. Voor anderen is dit 
misschien het eerste Groot Kamp, Klein Kamp of zelfs het eerste kamp en zorgt het idee van “we zijn 
weg” voor een gamel vol gezonde spanning en prangende vragen.  

Geen nood, onze KSA staat klaar om al uw vragen en bezorgdheden te beantwoorden. Dit 
kampdaghet biedt u alvast alle essentiële informatie om vlot op kamp te kunnen, gaande van 
inschrijven tot briefschrijven. Zit u na het lezen van dit boekje toch nog met vraagtekens? Opnieuw, 
geen nood. Onze leiding zal in de komende weken bij alle leden op huisbezoek komen om u te 
informeren en uw vragen te beantwoorden.  

Dan rest mij nog slechts deze boodschap: ik wens jullie allemaal ontzettend veel plezier tijdens de 
laatste zaterdagen van dit werkjaar. En ontzettend veel moed tijdens die duivelse zesde maand van 
het jaar, die van examens en toetsen. Je kan het! Je kan het! Je kan het!  

Nog even aftellen beste KSA’ers. Nog even, en dan zijn we weg! 

Stevige KSA-groet 

Antoon Van Lommel 

Kampleider GK 2022 
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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: donderdag 7 juli tot en met zaterdag 9 juli 
• Klein kamp: maandag 4 juli tot en met zondag 10 juli  
• Groot kamp: zondag 17 juli tot en met woensdag 27 juli 

Waar 
• Micro kamp: Lokeren 

Adres: Alpaca boerderij De “Blije” Alpaca: Hulsdongenstraat 6, 9160 Lokeren 
 

• Klein kamp: Mol 
Adres: Chiro Sprankel: Martelarenstraat 157a, 2400 Mol  
 

• Groot kamp: Hotton 
Adres: “Terrain des Fonzays”: Rue de Fonzays, 6990 Melreux, Hotton 
(Wegwijzers/KSA’ers zullen u tot aan het terrein begeleiden) 

 

Begin van het kamp 
• Micro kamp 

Het kamp start donderdagavond 7 juli om 19h00 op de kampplaats in Lokeren. Wij 
voorzien GEEN avondeten. 

• Klein kamp 
We gaan met de trein op kamp! Maandag 4 juli vertrekken we om 9u30 aan het 
lokaal. Zorg dat je zeker op tijd bent! Je mag een tussendoortje meegeven, maar 
middageten voorziet de keuken op ons kampterrein.  

• Groot kamp 
Op zondag 17 juli start het kamp. We verwelkomen graag alle ouders en leden vanaf 
11u30 op onze fantastische bezoekdag op het kampterrein. Onze lieve keuken zal 
naar goede traditie een heerlijke barbecue voorzien. Schrijf je daar zeker voor in 
(meer info verder in het daghet)! De leden worden door de ouders naar het 
kampterrein gebracht.  
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Einde van het kamp 
• Micro kamp 

Het kamp eindigt op zaterdagmiddag 9 juli om 12h00. We verwachten jullie ouders 
terug aan de kampplaats in Lokeren om jullie zoon/dochter op te halen. 
 

• Klein kamp 
Zondag 10 juli eindigt het kamp. De ouders zijn allemaal welkom vanaf 12u op de 
parking in de Martelarenstraat 172, 2400 Mol. Hier zal leiding de ouders opwachten 
om hen naar het kampterrein te begeleiden. We houden om 12u30 een slotformatie 
om het kamp af te sluiten. De keuken zal middageten voorzien voor zowel leden als 
ouders.  

Opgelet: Zondag 10 juli worden de leden opgehaald door de ouders, mocht je nog 
een extra plaats hebben in de auto, is het altijd fijn als er leiding mee met jullie naar 
huis kan rijden.  

• Groot kamp 
Op woensdag 27 juli eindigt het kamp. De leden gaan met de trein naar huis en 
komen aan tegen 16u30 aan het station van Zwijndrecht. We komen dan samen toe 
aan het KSA-lokaal rond 16u45. We willen vragen om de leden aan de lokalen op te 
halen (nog niet aan het station).  
 

Bagage 
• Micro Kamp 

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 zijn, 
spreek de leiding even aan! 

 
• Klein kamp 

Op zondag 3 juli wordt de bagage verwacht tussen 13u en 16u op KSA. In het terug 
komen wordt de bagage op 10 juli meegenomen door de ouders.  

• Groot kamp 

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 komt op 31 juli 
met de camion terug. Preciezere informatie over het ophalen, volgt nog. 

Slapen 
• Micro kamp 

o We slapen in stapelbedden die aanwezig zijn in het jeugdverblijf zelf. Je hoeft dus 
zelf GEEN veldbed / luchtmatras mee te nemen. Wél een matrasbeschermer & 
slaapzak. Kijk verder in het daghet wat je allemaal moet meenemen. 
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• Klein kamp 
o We slapen op een veldbed of eventueel een luchtmatras (als het niet anders 

kan), 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 
In geval van uiterste nood kan u ons tijdens de kampen steeds bereiken op de volgende 
telefoonnummers: 

 
Micro kamp: 0474/57/21/40 (Jasmine Verschueren) 
Klein kamp: 0496/61/24/14 (Lien Seeldrayers) 
Groot kamp: 0483/45/13/72  (Antoon Van Lommel) 

 

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 
Martelarenstraat 157a (Chiro 
Sprankel) 
2400 Mol 
België 

 

• Groot kamp: 
Jongeheer/Juffrouw…… 
P/a KSA Vlaamse Kerels 
Zwijndrecht 
Rue du Chapelet 7 
6990 Melreux 
België 
 

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 
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.  

 

UIT-pas 
Indien je in het bezit bent van een UIT-pas met kansentarief, krijg je 80% vermindering op 
alle kampprijzen (vermeld zeker je UIT-pasnummer in de mededeling bij de overschrijving).  

Micro Kamp kost dan €6 en Klein Kamp €18. Voor Groot Kamp betalen JKN, KN, VN en HN 
dan nog €26, JHN €29. Ook voor de cumulprijzen geldt de vermindering van 80%. 

 
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. 

 

 

 

 

 

mailto:opkamp@ksazwijndrecht.be
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Inschrijven, betalen en medische fiche 
 

Inschrijven 
Je moet je kinderen natuurlijk ook inschrijven. Het inschrijvingsformulier hiervoor vindt u op 
onze site via de homepagina: Inschrijvingen Kampen. Volg de verdere stappen om uw 
kind(eren) in te schrijven.  Ben je in het bezit van een UIT-pas met kansentarief? Dan krijgt u 
80% korting op de kampprijzen per kind. Gelieve het kaartnummer van uw kind(eren) bij de 
hand te houden.  

Betalen 
U stort het juiste bedrag voor 26 juni. Vermeld het kamp, de naam en voornaam van de 
ingeschrevene(n) op de volgende 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 

 
Medische fiche 
Het laatste papier dat in orde moet zijn voor 19 juni voor Micro kamp en Klein kamp en 
voor 26 juni voor Groot kamp is de medische fiche. Deze vindt u onder ‘info’ en dan 
‘inschrijvingen’ op onze website. 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 d 
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. 

mailto:administratie@ksazwijndrecht.be


11 
 

Wat neem ik mee?   
 
Slaapgerief 

• Slaapzak (met eventueel een dekentje voor de koulijders)  
• Veldbed of dikke luchtmatras voor de 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.  

 



12 
 

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 
 

Traditiegetrouw gaan de JHN’ers met de fiets op kamp. We vertrekken op dinsdag 15 juli om 
07u00 met de fiets aan het KSA-lokaal en zullen na één overnachting onderweg aankomen 
op 16 juli. Nog enkele do’s en do-zeker-nietjes voor je kan vertrekken: 

1. DE JUISTE FIETS: Kies een degelijke, standaardfiets waar fietszakken op passen en waar 
mee je vertrouwd bent. Kies geen koersfiets omdat je denkt dat je dan sneller zal gaan. Kijk 
je fiets op voorhand na en zorg dat je er vlot mee kan rijden. We raden sterk aan om voor 
vertrek langs te gaan bij de fietsenmaker voor onderhoud. Doe dit op tijd en vertel erbij dat 
je naar de Ardennen gaat fietsen. 

2. FIETSZAKKEN :Kies niet voor een gewone rugzak: fietszakken zijn veiliger, handiger en 
gezonder voor het lichaam. Je fietszakken moeten in evenwicht zijn: steek zware dingen 
onderaan en verdeel het gewicht over de twee tassen. Zorg dat je fietszakken goed 
vastzitten en gebruik plastic zakjes zodat niets nat wordt als het regent. 

3. MEENEMEN: Neem enkel noodzakelijke dingen mee. Extra gewicht maakt de fietstocht 
enkel lastiger voor jezelf! 

• Veilige fiets met fietszakken (geen 
koersfiets) 

• Stevig slot! 
• Fietshelm is verplicht 
• 1 broodmaaltijd voor de eerste dag 
• Voldoende drinken 
• Energierijke snack 
• Reserve binnenband 

• Plakgerief-Slaapzak en matje 
• Kleine handdoek-Zakgeld (geld 

voor het eten is in de kampprijs 
inbegrepen) 

• Regenkledij 
• Zonnecrème 
• Fluohesje 

 

4. WAT DOE JE AAN TIJDENS HET FIETSEN?: Onderweg draag je comfortabele kledij, zonder 
knoopjes of ritsen op je poep. Een koersbroek is een goed idee. Op de fiets krijg je het snel 
warm, dus een korte broek is aangeraden. Draag geen bottines of teenslippers, maar lichte 
sportschoenen. Smeer jezelf heel goed in want zon + fietsen = verbranden! 

5. VOORBEREIDING: Naar de Ardennen fietsen is geen sinecure. Daarom houden we op 
voorhand samen nog een oefensessie. Kom met de fiets waarmee je naar kamp zal fietsen 
zodat je deze al een beetje kan inrijden. Probeer zelf ook al wat te oefenen. Hoe beter je 
getraind bent, hoe vlotter de echte fietstocht zal verlopen. 

6.BELANGRIJK!In de camion is weinig plaats om de fietsten terug naar Zwijndrecht te 
vervoeren. Daarom vragen wij aan de ouders om de fietsen terug mee te nemen naar huis 
op de bezoekdag op 17 juli. Heb je geen fietsrek, spreek dan zeker op voorhand af of je fiets 
meekan met iemand anders. Alvast bedankt! 

Voor vragen kun je altijd terecht bij jonghernieuwers@ksazwijndrecht.be. 

Stevige KSA-groet, de JHN-leiding 
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Groot Kamp _Inschrijvingen Bezoekdag 
 

Als ouder/broer/zus/… ben je wellicht benieuwd waar je kind nu 10 dagen zal uithangen. 
We verwelkomen jullie daarom graag, om samen met ons het kamp in te zetten op de 
bezoekdag! ‘Een bezoekdag?’, hoor ik sommigen misschien denken, want het is ondertussen 
al drie jaar geleden dat ze nog kon doorgaan. Wij verwelkomen alle ouders, leden, broers, 
zussen… om het kamp in te zetten met een heerlijke barbecue op het kampterrein, en voor 
wie wil een een mooie wandeling  in de ongeschonden natuur en gezonde Ardeense lucht. 

Praktische regeling: Zondag 17 juli 2022 zijn jullie welkom vanaf 11u30 op het kampterrein. 
Vanaf 12u kan je aanschuiven voor de BBQ. Om 14u maken we een fijne wandeling in de 
omgeving met iedereen die wil. Tenslotte eindigen we de bezoekdag en starten we Groot 
Kamp officieel met een openingsformatie om 15u15.  

Inschrijven: Als je je wilt inschrijven voor onze BBQ op de bezoekdag, vragen we jullie om 
hiervoor op onze site het juiste formulier in te vullen. Dit vindt u op dezelfde plaats als de 
medische fiche of bij de inschrijvingen voor de kampen. Wanneer je ingeschreven hebt, 
moet je enkel nog betalen en dan ben je volledig in orde!  

Betalen: Voor het eetmaal: BBQ met twee stukken vlees en zoveel groentjes als je wil, 
vragen we €15 voor volwassenen(BV) en €10 voor kinderen(BK). Het vegetarisch alternatief 
kost €11 voor zowel volwassenen (VV) als kinderen (VK). Schrijf het gepaste bedrag over op 
IBAN: BE10 7510 0320 7104 BIC: AXABBE22 van KSA Zwijndrecht, vermelding ‘BBQ + naam 
+ bestelling’ GELIEVE IN TE SCHRIJVEN VOOR 26 JUNI!  

OPGELET 1: De BBQ is inbegrepen in de kampprijs voor de leden, en deze hoef je dus niet in 
te schrijven of betalen.  

OPGELET 2: In de huidige maatschappelijke context is ook KSA bezig met zijn ecologische 
voetafdruk, 10 dagen lang een bende jongeren herbergen is zeer belastend voor een wei in 
de Ardennen. Daarom nemen we allerlei maatregelen om zo harmonieus mogelijk in de 
natuur te gaan leven: daarom vragen we aan de bezoekers om hun eigen borden/gamellen 
en bestek mee te brengen. Op deze manier verkleinen we niet alleen de afvalberg, maar 
smaakt de BBQ ook zo veel beter dan met kartonnen bordjes en plastiek bestek. Neem voor 
de zekerheid misschien ook een (kampeer)stoeltje mee, zodat je zeker comfortabel zit. 
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Micro Kamp 2021 @ Lokeren 
 
Kampthema 

 
Hola! 
 
Wij zijn Jasminos, Thomos en Rebeccos en zijn juistos verhuisdos vanuit Peru naar Belgios. 
We zijn wel niet alleenos naar hieros gekomen, we hebben namelijk onze vijftigos alpaca’s 
mee verhuisdos! Waaromos we zijn weggegaan uit Peru hoor ik jullie al vragenos? Wel het 
was daar veelos te warmos en te droogos waardoor ons sappig grasos niet meer wou 
groeien. En wat zijn alpaca’s zonder grasos? Ongelukkigos, inderdaad! Vandaar de verhuisos 
naar het koude, natte Belgios. Al een gelukos had Thomos een nonkelos in Belgios wonen 
die een grote boerderijos had. We gingen er vanuit dat onze alpaca’s en zijn koeios wel 
goede vriendos zouden worden en zo gezegd zo gedaan, wonen we hier nu enkele wekenos 
in het mooie Lokerenos. In Peru hadden we een hele hoop helpende handen op onze alpaca 
boerderijos die helaasos niet mee naar Belgios konden komen. Nu hoorden we via via dat jij, 
kleinos tijgeros, ons wel zou willen helpen op de boerderijos! Al onze alpaca’s etenos en 
drinkos geven, ze borstelen, knuffelen, een regenjas aandoen als het toch even té veelos 
regent en vooral heel veel kakos opruimen, klinkt als een droomjob, tochos? We zien je heel 
graag binnenkortos tussen onze alpaca’s! Adiós! 
 
Met Peruviaanse groetos, 
 
Alpaca Bartolomeos, Jasminos, Thomos, Rebeccos en alpaca Barbaros 
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Klein Kamp 2021 @ Mol 
 

Kampthema 

 

Welkom allemaal in Disneyland!  

Dit jaar zullen jullie op Klein Kamp al jullie favoriete Disney-sterren tegenkomen.  
Als 1 gekke bende is het natuurlijk altijd pret bij hen. Maar tegenwoordig hangt er een akelig 
sfeertje in de lucht. De grote baas, Micky Mouse, doet niet meer vriendelijk tegen iedereen. 
Sterker nog, het lijkt wel of hij iedereen weg wil uit zijn Disneyland! Elsa, Tinkerbell, 
Pinnochio, Peter Pan en zo veel anderen hebben het hierover.  

Het voelt of er binnenkort wel iets groots gaat gebeuren. Maar wat?!  
Dat zullen jullie te weten komen op Klein Kamp natuurlijk!  
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Klein Kamp Kampkader 

 
Kampleiding Crea 

Anouk Lybeert Diete Verstraete 

Lien Seeldrayers  
Kaat De Schepper 
Robin Verstraete 

  
Materiaalmeester EHBO 
Ruben Schadron 
Floris Verstraete 
Pieter De Gendt 

Jozefien Nietvelt 
Lien Seeldrayers 

  
Keuken Keuken 

Pieter De Gendt Robbe Florus 
Lotte Dutré Jaron Soons 

Ward Leysens  
Jente Vandeputte  

  
 

 
Jongleeuwkes Oranje Jongleeuwkes Blauw 

Jochen Verstraete Ryaan Van De Velde 
Jens D’Hert Ruben Schadron 

Lieven Verreth Andreas Van Ranst 
Amanda Chabernal Anouk Lybeert 

Diete Verstraete Zoë Perrewé 
Leeuwkes Oranje Leeuwkes Blauw 
Daan De Decker Pieter Rossiers 

Lisa De Roeck 
Robin Verstraete 

Sam Jacobs 

Stan Leemans 
Kaat De Schepper 
Jozefien Nietvelt 
Sarah Verstraete Vernieuwers 

Floris Verstraete 
Lien Seelsdrayers  

Wannes De Schepper  
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Groot kamp 2021 @ Hotton 
 

Kampthema 
 
Al puilen de geheimen uit je hoofd, 
De Sorteerhoed ziet ze vast, 
Dus zet me op, dan zeg ik je, 
Wat het beste bij je past. 

Misschien hoor je bij Griffoendor, 
Misschien hoor je bij Huffelpuf, 
En bij het wijze Ravenklauw, 
Of prijkt Zwadderich bij jou 

Al ben ik een hoed, ik heb van jou, 
Vast een vrij hoog petje op. 

 

Om opeens te horen dat je hele leven een leugen was, is best zwaar. Maar dat was het geval 
bij kleine Harry Potje. Toen hij 12 jaar werd, werd hem verteld dat hij een tovenaar was en 
plots veranderde zijn hele leven. Eindelijk kon hij weg bij de wrede De Decker familie, 
eindelijk kreeg hij een eigen kamer, eindelijk kon hij zijn wie hij echt was: een tovenaar. Nu 
is het tijd voor Harry om aan zijn echte leven te beginnen. Tijd om naar school te gaan 
samen met alle andere tovenaars. Maar eerst moeten al die tovenaars nog in hun 
rechtvaardige huis gesorteerd worden. Kom mee op avontuur met Harry en ontdek jouw 
patronus, ontdek tot welk huis jij behoort, maar vooral: ontdek welk huis het beste huis van 
heel de school is! Welkom in Zwijnstein!  
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Groot Kamp Kampkader 

 
Kampleiding Crea 

Antoon Van Lommel 
Robbe Florus 

Anouk Lybeert 
Kaat De Schepper 

Zoë Perrewé 
Materiaalmeesters EHBO 

Floris Verstraete 
Seth Jorissen 

Anke D’Olislager 
Riek De Decker 

Ruben Schadron 

Jozefien Nietvelt 
Mathias Hendrickx 

Keuken Keuken 
Tjen De Nys 

Ruben Perrewé 
Kristof Van Hooydonck 

Ryaan Van De Velde 

Quinten Van Passen 
Thomas Vanderveken 

Robbe Vercammen 

 
Jongknapen Oranje Jongknapen Blauw 
Mathias Hendrickx 

Robbe Florus 
Jente Vandeputte 

Robbe Leysens 
Floor Peeters 

Riek De Decker 
Jaron Soons 

Bram Rosiers 
Pauline Smet 

Knapen Jonghernieuwers 
Lotte Dutré 

Robbe Colman 
Wouter Delhasse 

Lotte Peeters 
Antoon Van Lommel 

Anton Dumez 
Ward Leysens 
Senne Lefever 

Anke D’Olislager 
Pieter De Gendt 

Vernieuwers Hernieuwers 
Floris Verstraete 
Lien Seelsdrayers 

Wannes De Schepper 

Tom Colman 
Seppe Peeters 

Siel Jorissen 
Ben De Meyer 
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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. Voor dringende 
vragen kan u de kampleiding ook telefonisch bereiken.  

o Micro kamp: 0474/57/21/40 (Jasmine Verschueren) 
o Klein kamp: 0496/61/24/14 (Lien Seeldrayers) 
o Groot kamp: 0483/45/13/72 (Antoon Van Lommel) 

• 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 . 

• Mocht u geen antwoord krijgen op uw mail, kan u steeds bellen met onze 
bondsleider, Ward Leysens. U kan hem bereiken op het nummer +32478426005 
(liefst na 18u, zo breng je hem niet uit zijn concentratie tijdens het leren). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:opkamp@ksazwijndrecht.be
mailto:jongleeuwkesoranje@ksazwijndrecht.be


21 
 

Kleurplaat 
 

Mickey en zijn vriendjes zien er wat bleek uit :o Geef jij hen een kleurtje? 
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Colofon 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijk uitgever 

VZW Vlaamse Kerels, Richard Orlentstraat 43 
2070 Zwijndrecht, België 

 
 
Eindredactie en vormgeving 
 Communicatie 
 
 
Met dank aan 
 

KSA/ZOK-redactie 
Tekst:  De kampleiding & Werkgroep Communicatie 

Afbeeldingen: Iedereen 
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