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154 km
2 in te laden containers

Een stuk of 10 (online?) examens of testen
Zover zijn we nog van het kamp verwijderd.

Maar niet getreurd, hier is alvast het kampboekje!
Nog 1 maand strijden in quarantaine en dan is het weer zover! Het KSA 

kamp komt er weer aan! 
 

Sommigen onder jullie gaan al jaren mee en zullen ondertussen al 
kampexperten zijn, maar voor anderen wordt dit een compleet nieuwe 

ervaring. Dit boekje is voor zowel de experten als de nieuwelingen 
gemaakt en bevat alles wat je moet weten om in juli op KSA kamp te 

kunnen vertrekken.

Zo vind je een door onze experten opgestelde lijst met alles wat in de
koffer moet zitten. Om buiten te spelen, te knutselen en jezelf beestig

te amuseren heb je natuurlijk de juiste spullen nodig, want je moet ook 
kunnen eten, slapen, jezelf wassen, ....

In dit boekje vind je ook alle belangrijke data, enkele kampregels,
contactgegevens en alle andere info die nuttig kan zijn voor de ouders

en voor de leden.

Dan kan ik alleen nog maar zeggen: lees rustig dit boekje, bereid je
maar voor op het kamp en dan zien we jullie daar!

Vele groetjes, knuffels, kusjes, vuistjes van de leiding!

VOORWOORD
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Er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met virologen en
medische experts om gepaste maatregelen te zoeken om het virus geen

kans te geven. Dit zijn de voornaamste aanpassingen die gebeuren. 

MAG IK MEE?  
Yes! Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De voorwaarden: 

• Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de het 
kamp als diegene toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische 
ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts 
.

• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp 
of tijdens het kamp? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt 
voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, leiding, kookploeg, 
enzovoort. Alle ouders zijn mee verantwoordelijk om geen zieke 
kinderen mee te laten gaan op kamp.

Personen behoren tot een risicogroep als ze diabetes, longaandoeningen,
nieraandoeningen, een verzwakt immuunsysteem of een hartziekte
hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot
de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te
schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra
inschatting van de huisarts nodig is.

CORONA OP KAMP
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CORONA OP KAMP
BUBBELS VAN MAX. 50 PERSONEN
Het kamp zal worden opgedeeld in bubbels van maximum 50 personen. Voor 
KSA Broechem (vrouwenkamp) zal dit betekenen dat de jim en skim apart zullen 
leven op kamp. Onderling contact wordt vermeden. Zo zal er apart gespeeld, 
gegeten en gewassen worden en krijgt iedere bubbel hun eigen stuk terrein 
aangewezen met exclusieve wc’s. Ook de leiding zal tijdens het kamp en de 
voorbereiding hiervan onderling contact zoveel mogelijk vermijden. Indien dit 
niet mogelijk is zullen mondmaskers gedragen worden.

HYGIËNEMAATREGELEN
Handen wassen wordt een vaste routine in het 
kampschema. Dit wordt de standaard na iedere activiteit, 
maaltijd, tussendoortje, WC bezoek, gebruik van 
materialen, bij niezen/hoesten, .... Eetgerei laten we 
drogen i.p.v een handdoek te gebruiken. De kookploeg 
werkt met mondmaskers en handschoenen bij het meer 
intensievere kookwerk. Hun keukenhanddoeken worden 
dagelijks gewassen of vervangen. De kookploeg vormt 
ook hun eigen bubbel ten opzichte van de leden De leiding 
schept zelf eten uit voor hun leden. 
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CORONA OP KAMP
KAMP ACTIVITEITEN
Activiteiten zullen zo veel mogelijk in openlucht doorgaan. Een bestekloze en 
gezamenlijke spellenavond zullen dit jaar niet kunnen doorgaan. We kijken of 
een alternatieve competitie tussen de 2 bubbels mogelijk is, zonder dat deze 
contact met elkaar moeten hebben. De traditionele formaties zullen nog steeds 
met het hele kamp doorgaan, met iedere bubbel op veilige afstand aan een 
andere kant van de vlaggenmast Ook het kampvuur zal doorgaan met voldoende 
afstand tussen de 2 bubbels. Indien leden of leiding vermoeid zijn, worden extra 
rustmomenten ingelast zodat iedereen minder gemakkelijk ziek wordt. We 
verlaten het opstaan dan ook met een half uur. 

IS HET VEILIG? 
Ja. De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar 
gekomen. Hier is goed overlegd met de experten. We nemen heel wat  
maatregelen om het kamp veilig te laten verlopen zoals voldoende rust (zie 
hierboven). Je kind moet ook de handen blijven wassen. Hoesten en niezen doet 
je kind nog altijd in de elleboog. Of in een papieren zakdoekje dat daarna wordt 
weggegooid in een vuilnisbak met deksel op. Omdat wie vermoeid is vatbaarder 
is voor het virus wordt ook extra aandacht besteed aan rust in de programma’s 
dit kamp.
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CORONA OP KAMP
 
WAT ALS MIJN KIND ZIEK WORDT? 
Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. We voorzien 
een quarantaine-tent waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er 
vermoeden van besmetting is. We nemen contact op met een huisarts in de 
buurt van het kamp. De huisarts zal de groep adviseren m.b.t. te ondernemen 
stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of opvoeder kan gevraagd worden 
je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook leiding/
kookploeg…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp en worden dus in 
quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.

 
WAT MET DE KOOKPLOEG? 
De kookploeg vormt een contactbubbel samen met het middelbaar. Contact 
met lagere school bubbel wordt dus zoveel mogelijk vermeden. Opscheppen 
en koken zal gebeuren mét mondmaskers. Tijdens het bereiden van de 
heerlijke kampmaaltijden zullen naast het handen wassen ook handschoenen, 
mondmaskers of face-shields gebruikt worden wanneer nodig.

MOETEN WE NA HET KAMP IN QUARANTAINE? 
Nee, dat is enkel nodig als iemand besmet zou zijn. Er wordt wel aangeraden 
om contact met risicogroepen in de eerste week na het kamp te vermijden!



7

ALGEMENE INFO
Gelieve alles altijd duidelijk te tekenen. Zowel kleren, 
ondergoed, veldbedden, bagage,  ... alles waar je je naam 
in zou kunnen zetten zet je hem er best in. Wij komen elk 
jaar thuis met heel wat verloren voorwerpen en de eigenaar 
vinden is niet altijd evident! 

Snoepgoed is verboden op kamp. Waarom? Heel eenvoudig, 
wij hebben een kookploeg die heel de dag in de weer is om 
lekker eten voor ons allen te maken. Bovendien is er een 
4-uurtje voorzien voor iedereen. Snoepgoed zal door de 
leiding afgenomen worden en in bewaring worden gehouden 
tot de terugkeer.

GSM’s en andere dure spullen horen niet thuis op kamp. Deze 
kunnen enkel stuk of verloren gaan. Kan je je ouders/vriendjes 
niet missen? Je kan steeds een brief of kaartje schrijven op 
kamp. 

‘s Avonds houdt de leiding om te beurt de wacht tot alles 
stil is en de meeste leden slapen. Wij verlaten ook nooit 
de kampplaats. We zijn ons ervan bewust dat we een 
grote verantwoordelijkheid dragen tijdens het kamp.  

De jongste groepen hebben geen zakgeld nodig, enkel wat 
geld voor het kopen van kaartjes (€ 0,50/kaartje). Postzegels 
nemen ze zelf mee! We weten dat er heel wat kinderen last 
kunnen hebben van heimee. Toch is het niet de bedoeling dat 
de ouders langskomen op kamp, we bezorgen jullie kinderen 
veilig, tevreden en ongelooflijk moe terug thuis. 
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VERTREK 
 

IEDEREEN VERTREKT IN UNIFORM! 
Omwille van corona nemen alle groepen dit jaar de trein. Wees allemaal stipt 
op tijd aan de loketten, wij kunnen op niemand wachten want de trein vertrekt! 

Zorg er ook voor dat je alle bagage meegeeft op de bagage-inpak! Enkel nog
een klein rugzakje op de trein is mogelijk. 

SKIM: 

JIM: 

RK & RB: 

PV: 

WANNEER: 15 juli 2020
UUR: 12u45 
WAAR: Treinstation Lier
HOE: Trein (& fiets)
MEENEMEN: Mondmasker & lunchpakket 
Het kan zijn dat de skim de fiets mee op de trein neemt. Dit is afhankelijk van 
de corona maatregelen van NMBS en wordt later nog meegedeeld.  

WANNEER: 16 juli 2020
UUR: 13u00 
WAAR: Treinstation Lier
HOE: Trein
MEENEMEN: Mondmasker & lunchpakket

WANNEER: 19 juli 2020
UUR: 8u40 
WAAR: Treinstation Lier
HOE: Trein
MEENEMEN: Lunchpakket

WANNEER: 21 juli 2020
UUR: 8u40 
WAAR: Treinstation Lier
HOE: Trein
MEENEMEN: Lunchpakket
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AANKOMST
 
Doordat er geen bezoekdag kan doorgaan, gaan alle leden per bubbel met 
de trein naar huis. Onder begeleiding van leiding en koks natuurlijk. We 
nemen gezamelijk dezelfde trein maar splitsen ons op in wagonnen. Voor de 
gemakkelijkheid spreken we af in Antwerpen Berchem, zodat we geen overstap 
meer hoeven te maken. De leden die leiding worden blijven mee op het terrein 

om alles af te breken. 

SKIM: 

JIM: 

RK & RB: 

PV: 

WANNEER: 26 juli 2020
AANKOMST IN STATION: 15u17 
WAAR: Treinstation Antwerpen-Berchem
HOE: Trein & fiets.  

WANNEER: 26 juli 2020
AANKOMST IN STATION: 15u17 
WAAR: Treinstation Antwerpen-Berchem
HOE: Trein

WANNEER: 26 juli 2020
AANKOMST IN STATION: 15u17 
WAAR: Treinstation Antwerpen-Berchem
HOE: Trein

WANNEER: 26 juli 2020
AANKOMST IN STATION: 15u17 
WAAR: Treinstation Antwerpen-Berchem
HOE: Trein
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KAMPARTIKELS 
In het kampartikel komt elke groep zijn of haar kampthema te weten. Alle ac-
tiviteiten (bosspellen, dorpspellen, knutselen, ...) zullen in dit thema zijn. Lees 
deze artikels zeker goed na, hier staat extra informatie mee op extra materiaal 
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Toverkamp  
Allerliefste Piepers en Voskes, 

We hebben elkaar al een tijdje niet meer gezien. Een stoute tovenaar wou ons kamp eerst 
wegtoveren, maar gelukkig heeft tovenaar Van Ranst ervoor kunnen zorgen dat het toch 

mag doorgaan!! Joepieeee!!  

Ons kamp zal doorgaan van 21 tot 26 juli. We verwachten al onze toekomstige tovenaars 
om 8u50 aan het station van Lier, om hier de magische trein naar de toverschool in 

Voormezele te nemen. Vergeet zeker jullie uniform niet aan te doen en een rugzakje mee 
te nemen met eten en drinken voor ‘s middags. Ook jullie Kids-ID nemen jullie die 
ochtend mee. Na een zalig kamp nemen we op 26 juli de trein terug naar huis. Deze 

exacte uren zullen later nog volgen. 

Zoals jullie al wel hebben kunnen lezen, is ons thema dit jaar TOVERKAMP. In vijf 
dagen leiden wij jullie op tot echte tovenaars op de magische school voor hekserij en 

hokuspokus in Voormezele. We gaan nieuwe spreuken en toverbrouwsels leren maken, 
leuke spelletjes spelen en ons vooral heel goed amuseren!  

Wat jullie zeker niet mogen vergeten zijn jullie verkleedkleren. Zowel in het thema 
tovenaar als in het thema cowboys en indianen voor onze kinderfuif. Jullie moeten 

hiervoor zeker niets nieuw aankopen. Ook een witte t-shirt om mee te knutselen en kleren 
voor de vettige spelen die heel vuil mogen worden, steken jullie in je valies.  

Op ons toverkamp spelen we natuurlijk heel de tijd buiten, daarom is het belangrijk dat 
jullie niet je allermooiste kleren in jullie valies steken.  

Hopelijk zijn jullie er allemaal bij, wij hebben er alvast heel veel zin in!! 

Heel veel groetjes van jullie magische leiding, 

Maarten, Lukas, Johanna, Leen, Tuur en Lore   
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Allerliefste Roodkapjes 

Eindelijk is het zover, we mogen elkaar nog eens zien!! En niet voor een 
namiddagje, nee voor een heel kamp!!! (Hoop doet leven, zeggen ze dan "#$%) 

Hij gaat weer van start die mooie zomer &'() 

Wij waren al helemaal ademloos door het gemis en de lockdown. Ik denk dat 
wij, maar zeker ook jullie, super veel nood hebben aan een beetje vrijheid en 

zin hebben om nog eens goed te ravotten. Hopelijk voelen wij ons dan allemaal, elke dag, helemaal 
oempalapapa "#$% 

Laat ons hopen dat het elke dag mooi weer is en dan kunnen we 
luidkeels roepen “J’aime la vie!!”.  

We gaan natuurlijk niet op een gewoon kamp, we gaan op een 
zingend, swingend, spelend,… kamp. We gaan helemaal uit onze 

bol gaan! 

Meisjes, wij hebben nog suuuper veel vragen bij de 2 seizoenen 
van #LikeMe, zoals bijvoorbeeld: 

Wie is er nu dé perfecte match voor Caro? Vince of Scott?  
Zijn jullie echte musicalsterren zoals Vince en Caro tijdens het schooltoneel?  

…  

 

Dus zeg ‘ns meisjes, zijn jullie wel klaar om echte LikeMe-ers te worden? 
Dat gaan wij dit kamp allemaal ontdekken. Tot zondag 19 juli om 8u50 

aan het station van Lier! 

 

Even praktisch voor de ouders: wij brengen de leden met de trein naar Antwerpen-Berchem op 
zondag 26/07, wegens de corona-maatregelen. De  uren hiervoor worden nog gecommuniceerd.  

 

Dikke zoenen van jullie allerleukste leidsters 

      Jente, Leen en Liezelot XXX 

 



13

Allerliefste Roodkapjes 

Eindelijk is het zover, we mogen elkaar nog eens zien!! En niet voor een 
namiddagje, nee voor een heel kamp!!! (Hoop doet leven, zeggen ze dan "#$%) 

Hij gaat weer van start die mooie zomer &'() 

Wij waren al helemaal ademloos door het gemis en de lockdown. Ik denk dat 
wij, maar zeker ook jullie, super veel nood hebben aan een beetje vrijheid en 

zin hebben om nog eens goed te ravotten. Hopelijk voelen wij ons dan allemaal, elke dag, helemaal 
oempalapapa "#$% 

Laat ons hopen dat het elke dag mooi weer is en dan kunnen we 
luidkeels roepen “J’aime la vie!!”.  

We gaan natuurlijk niet op een gewoon kamp, we gaan op een 
zingend, swingend, spelend,… kamp. We gaan helemaal uit onze 

bol gaan! 

Meisjes, wij hebben nog suuuper veel vragen bij de 2 seizoenen 
van #LikeMe, zoals bijvoorbeeld: 

Wie is er nu dé perfecte match voor Caro? Vince of Scott?  
Zijn jullie echte musicalsterren zoals Vince en Caro tijdens het schooltoneel?  

…  

 

Dus zeg ‘ns meisjes, zijn jullie wel klaar om echte LikeMe-ers te worden? 
Dat gaan wij dit kamp allemaal ontdekken. Tot zondag 19 juli om 8u50 

aan het station van Lier! 

 

Even praktisch voor de ouders: wij brengen de leden met de trein naar Antwerpen-Berchem op 
zondag 26/07, wegens de corona-maatregelen. De  uren hiervoor worden nog gecommuniceerd.  

 

Dikke zoenen van jullie allerleukste leidsters 

      Jente, Leen en Liezelot XXX 

 

 

 

 

We gaan het heel erg druk hebben, dus er is geen tijd om ons te vervelen! 
Omdat we dit kamp extra speciaal willen maken hebben we Barbie als 

kampthema gekozen <3 Dit hebben we natuurlijk niet zomaar gekozen. Wie 
heeft er altijd de meest te gekke zomers en vindt voor elk probleem een 

oplossing? Correct, Barbie natuurlijk.  
 

Jullie kennen Barbie waarschijnlijk als iemand die een erg glamoureus leven leidt, 
maar de Barbie die wij kennen op KSA is niet bang om haar handen vuil te 

maken !! Het kamp zal dus verrassend uit de hoek kunnen komen… 

 

Nu, wat hebben jullie allemaal nodig om te overleven op dit mega leuke 
Barbie/KSA-kamp?? Neem allemaal een witte t-shirt mee, jullie leukste 

cowboy/indianen feest outfit en kleren die super vuil mogen worden, dit kan 
nog wel eens van pas komen. Al de rest dat jullie moeten meenemen en 

extra informatie over hoe alles gaat verlopen vinden jullie terug verder in het 
kampboekje. 

!!!!!!Ook is het misschien wel handig om het liedje ‘Barbie Girl’ van de groep 
Aqua vanbuiten te leren, want wie weet levert dit zelfs iets op……!!!!!!! 

 

We vertrekken samen 19 juli in Lier met de trein. (meer info over hoe laat we 
jullie in Lier verwachten vinden jullie in het kampboekje + voor de meisjes die al 12 
jaar zijn vergeet geen mondmaskertje mee te nemen om op de trein te dragen 

😊😊 ) 

Zo bollies, wij kijken er al eeeenorm hard naar uit en hopen jullie dus ook allemaal 
mee te zien gaan op kamp. Geloof ons, dit wil je niet missen <3 

 

Barbie Jos en Barbie Jol 
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Hey yo Jimmeeeeers             
                
Jawel!!! Het is beslist!! Wij mogen op kamp!!!!        
Hopelijk staan jullie even hard te popelen als jullie leiding! Wij kunnen alvast 
niet wachten om het jaar toch nog super mooi af te sluiten! Hier is dan het 
lang verwachte kampartikel!!           
                
  Ons kampthema is dit jaar ..................... TIKTOK .................. !!!! Begin alvast te 
kijken/luisteren/dansen/oefenen/... en show us what you got in Voormezele!

- mondasker(s)! = verplicht!! in een papieren zak of enveloppe    
- 1 witte T-shirt die vuil mag worden          
- sponsjes voor de afwas            
- cowboy of indianenkledij

Wat neem je extra mee:

We spreken af op donderdag 16/07 om 13u aan het treinstation in Lier. Onze 
trein vertrekt om 13u14! Zorg ervoor dat je al gegeten hebt voor de middag. 
We plannen aan te komen op het kampterrein tegen het vieruurtje. Neem 
gerust een rugzak mee met water, zonnecrème, kaarten, ...  

opgelet!                
Dit jaar kunnen we jammer genoeg geen twee-daagse organiseren :( dus 
gaan ook wij met de trein op kamp! Steek je matje, slaapzak enz. dus ge-
woon mee in je koffer die je afgeeft op de bagage inpak. 

Vertrek:

Ongeduldige groetjes van jullie leiding!! Astrid, Steffi & Joke 
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07.45 u : Opstaan leiding

08.00 u : Opstaan en wassen leden

08.30 u : Ochtendformatie (in hemd!)

08.45 u : Ontbijt

09.15 u : Vormiddagactiviteit

12.00 u : Middagmaal

13.00 u: Platte rust

14.00 u : Namiddagactiviteit 1

16.00 u : Vieruurtje

16.15 u : Namiddagactiviteit 2

18.00 u : Avondmaal

19.00 u : Avondactiviteit

20.00 u : Wassen en omkleden lagere school

20.30 u : Avondformatie

20.45 u : Taptoe

21.00 u : Piepers & Voskes, Roodkapjes en Robbedol gaan slapen

23.00 u : JIM en SKIM gaan slapen

EEN DAGJE OP  KAMP
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POST
Is de post al geweest? Wanneer komt die dan? Wanneer krijgen wij onze 

post? Is de postbode vanmorgen al geweest? Heb ik post? …

Elke dag krijgen wij deze vragen minstens drie maal gesteld door elk kind.
Daarom is het altijd leuk om een briefje te schrijven. Maak uw dochter/zoon,
kleinkind, vriendinnetje/vriendje, … gelukkig en stuur hem/haar een briefje of

kaartje naar het volgende adres:

Houdt er rekening mee dat post
extra vertraging kan hebben

wegens corona, verzend je post
dus zeker op tijd (of misschien

al voor het kamp)

Op kamp kunnen er kaartjes gekocht worden tegen € 0,50 per kaartje. Zie wel
dat uw kind voldoende postzegels bij heeft. Één kaartje met postzegel krijgt 

uw kind van KSA.

Naam & groep 
lammerland 

Bernikkewallestraat 4
8902 Ieper
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KAMPPRIJS
Piepers & Voskes: 110 euro
Roodkapjes: 120 euro
Robbedol: 123 euro
Jim: 135 euro
Skim: 158 euro 

Niet leden: + 10 euro voor de verzekering

VRIJE BIJDRAGEN
Omwille van de coronamaatregelen die ons opgelegd zijn komen er heel wat 
kosten bij. Zo moeten wij per bubbel wc’s voorzien, extra wasbakken, hand-
zeep, een extra terrein, extra tenten, ... . Daarom vragen wij aan al wie wil om 
een extra bijdragen. Dit is natuurlijk niet verplicht en kiest u volledig zelf. Ook 
het bedrag is een vrije keuze. 

STORTEN
Je kan het bedrag (& eventuele bijdrage) storten op BE91 7512 0778 7376 
met duidelijk vermelding van de naam en de groep.

Als meerdere kinderen per gezin meegaan, betaalt de oudste de volledige
kampprijs. Al de andere kinderen die mee op kamp gaan krijgen elk 5 euro
korting.

In bepaalde gevallen kan er zelfs een deel van de kampprijs worden
teruggetrokken via mutualiteiten. Breng het papier van de mutualiteit mee naar 
de bagageinpak zodat wij het kunnen ondertekenen of vraag ernaar via ksa.
broechem@hotmail.com. 
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CONTACT OP KAMP

JOHANNA JANSSENS 
0471 21 46 27
Hoofdleiding 
bubbel lagere school 

ANNE SELIAERTS 
0468 25 85 22

Hoofdkok 
bubbel middelbaar
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BAGAGE INPAK
ZATERDAG 11 JULI 

aan de lokalen in de rubenslaan

Door de corona maatregelen en het tot stand houden van de bubbels, zal de 
bagageinpak dit jaar in 2 shiften plaatsvinden:   

LAGERE SCHOOL: 18U00 - 18U30 
MIDDELBAAR: 18U35 - 19U00 

WAT NEEM JE ZEKER MEE NAAR DE BAGAGEINPAK? 
 � Veldbed & valiezen 
 � Strookje GDPR (tenzij dit online is ingevuld, zie pagina 24)
 � Afgedrukt medische fiche (tenzij dit online is ingevuld, zie pagina 24)  

 � Piepers en Voskes = Choco
 � Roodkapjes = Cornflakes
 � Robbedol = Confituur
 � Jim = Een pak sponsjes
 � Skim = Handzeep
 � Leiding = Hagelslag

Gelieve meteen alle bagage mee te geven op de bagage-inpak, op de trein of
bus is er immers geen plaats om nog bagage mee te nemen.

Bent u niet thuis op de dag van de bagage-inpak en je kan je bagage niet met
iemand meegeven? Geef ons dan een seintje, dan bestaat de mogelijkheid om
de bagage vroeger binnen te brengen. Later gaat echter niet want op het einde 

van de dag wordt de container afgesloten.

Ook zouden wij willen vragen om de kinderen geen grote trolly’s mee op kamp
te geven. Dit is namelijk zeer onhandig om te laden in de container. Het is dus

gemakkelijker om een grote sportzak mee te geven. Bedankt!
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BAGAGE UITPAK
MAANDAG 27 JULI 
aan de lokalen in de rubenslaan

Omdat er dus geen bezoekdag kan plaatsvinden organiseren we dit jaar ook 
een bagageuitpak. Ook deze zal doorgaan in 2 shiften.   

LAGERE SCHOOL: 17U00 - 17U30 
MIDDELBAAR: 17U35 - 18U00 

Als je die dag NIET kan, gelieve ons dan iets te laten weten. Zo kunnen we met 
jullie een andere dag afspreken en kunnen wij ons goed organiseren. 

Denk eraan dat je voor 27 juli geen bagage zal kunnen ophalen. De container 
staat pas vanaf dan terug in Broechem. 
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WAT IN DE VALIES?
Speelkledij: enkele lange broeken, 5 shortjes, enkele warme pulls,
   6 T-shirts, 8 paar kousen/sokken, petje

Schoenen:   paar stevige wandelschoenen (waar je geen blaren in krijgt!),
   paar loopschoenen, paar pantoffels/sleffers

ondergoed:  Voor elke dag zeker 1 onderbroek + 2 extra voor de zekerheid

regenkledij:  Regenjas (KW) en rubberen laarzen

Zwemgerief:  Badpak of bikini, grote handdoek, zwembandjes (als die nodig  
   zijn), rugzak voor op dagtocht (best geen snijdende bandjes)

Slaapgerief:  Pyjama, knuffeldiertje, slaapzak en fleecedeken (of ander
   deken), veldbed (GEEN LUCHTMATRAS)

waSgerief:  Waskom, 6 washandjes, 5 handdoeken, tandenborstel, tand- 
   pasta, kam of borstel, haarrekkers, klemmetjes, zonnecrème  
   (hoge factor) en aftersun, shampoo en zeep 

eetgerief:   Bord of gamel, beker, mes, vork, grote lepel, kleine lepel en 2  
   keukenhanddoeken

allerlei:   Zaklamp, veiligheidsspelden, zakdoeken, drinkbus (dagtocht),  
   kapstok voor je uniform, schrijfgerief, briefpapier, postzegels!,  
   eventueel klein beetje geld voor kaartjes (€0.50/stuk), boek of  
   strip voor tijdens platte rust

Met de corona maatregelen is het belangrijk dat je alles van deze lijst mee-
neemt zodat er niet teveel onderling gewisseld wordt. Ook neemt iedereen 

ouder dan 12 een 3-tal mondmaskers mee.

 
Kijk ook zeker in het artikel van je groep voor extra  

benodigdheden.
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BEZOEKDAG

OMDAT ER NIET TEVEEL PERSONEN TEGELIJK OP HET TER-
REIN MOGEN ZAL ER DIT JAAR GEEN BEZOEKDAG KUNNEN 
PLAATSVINDEN. DIT BETEKENT DUS SPIJTIG GENOEG OOK 

GEEN EINDFORMATIE OF BBQ.

AAN DAT LAATSTE KUNNEN WIJ JAMMER GENOEG NIETS 
VERANDEREN MAAR EEN EINDFORMATIE 

ZULLEN WE JULLIE BEZORGEN! 

DE EINDFORMATIE ZAL OP 26 JULI LIVE UITGEZONDEN 
WORDEN VIA FACEBOOK. HOUD DE FACEBOOKPAGINA 

GOED IN HET OOG VOOR HET EXACTE UUR EN DE JUISTE 
LINK. 
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FORMATIELIEDEREN
OCHTENDLIED:

JONG EN BLIJ, GAAN WE FRANK EN VRIJ ER VANDAAG WEER 
EENS FIJN VANDOOR ZONDER LIED ECHTER GAAT HET NIET 
ZING DAAROM ALLEN MEE IN KOOR WAAR WIJ GAAN, GAAT 

ONS LIED MET ONS MEE HOOR MAAR, HET KLINKT OVER 
LAND, OVER ZEE. WIJ ZINGEN VROLIJK EN BLIJ, WANT DAT 

MAG OP ZO’N ZONNIGE, STRALENDE DAG HIPHOI

AVONDLIED:
O HEER, D’AVOND IS NEERGEKOMEN, DE ZONNE ZONK, HET 
DUISTER KLOM. DE WINDEN DOORRUISEN DE BOMEN. EN 

VERRE STERREN STAAN ALOM... WIJ KNIELEN NEER OM U TE 
ZINGEN IN ‘T SLAPEND WOUD ONS AVONDLIED. WIJ DANKEN 

U VOOR WAT WE ONTVINGEN, EN VRAGEN, HEER, VERLAAT 
ONS NIET! KNIELEN, KNIELEN, KNIELEN WIJ NEDER, DOOR DE 
STILTE WEERKLINKT ONZE BEÊ LUIST’REND FLUIST’REN KRUI-
NEN MEE EN STERREN STAREN TEDER. GEEF ONS HEER, ZEGEN 

EN RUST EN VREÊ

FORMATIELIED:
OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET EEN LACHEND GEZICHT, MAKEN 
WE ALTIJD NIEUWE VRIENDEN OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET 
EEN LACHEND GEZICHT, MAKEN WE ALTIJD NIEUWE VRIEN-

DEN ALS JE BLIJ EN VROLIJK WIL ZIJN, KOM DAN BIJ ONS ALS 
JE HOUDT VAN EEN LIED EN EEN FEEST, KOM DAN BIJ ONS OM-
DAT WE KSA’ERS ZIJN MET EEN LACHEND GEZICHT, MAKEN WE 
ALTIJD NIEUWE VRIENDEN OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET EEN 

LACHEND GEZICHT, MAKEN WE ALTIJD NIEUWE VRIENDEN.
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https://forms.gle/AaMa37UXT63UYcaK9

Het medische fiche is dit jaar online in te vullen. Zo hoeft er niets afgedrukt te 
worden of extra meegenomen worden naar de bagageinpak en kunnen wij waar 

we ook zijn aan de nodige informatie.

VUL HET FORMULIER IN VIA VOLGENDE LINK: 

MEDISCHE FICHE

Dat kan, op onze site onder “bestanden” vindt u een downloadbaar bestand of 
druk het via deze link af: https://bit.ly/3fsEhvP. Vergeet dit fiche dan ook niet 

mee te nemen naar de bagageinpak.

DRUKT U HET FORMULIER TOCH LIEVER AF? 


