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Coronaproof op Kamp
WIJ MOGEN OP KAMP!

Zoals reeds aangekondigd door de regering mogen we ook dit jaar op
kamp! Na enkele vreugdekreten van onze leidsters, staan we te
popelen om op kamp te vertrekken. Daar komt opnieuw heel wat
voorbereiding bij kijken.
Voorlopig ziet het ernaar uit dat dezelfde maatregelen als vorig jaar
zullen gelden: op kamp in bubbels van 50. Op basis van die maatregel
zetten we onze voorbereiding verder. Het kamp zal dus georganiseerd
worden zoals vorig jaar.
Om zicht te krijgen op het aantal leden, vragen we aan alle ouders om
vóór 10 juni een online inschrijving in te vullen, te vinden op onze site.
Hierin kan u aangeven of uw dochter wel*, misschien** of niet
meegaat op kamp.
Verder, organiseren we ook dit jaar een online infomoment op vrijdag
2 juli, waarop de maatregelen van de overheid concreet zullen worden
toegelicht. Later volgt ook een informatieboekje. Dit boekje zal de
meest recente beslissingen van de overheid en kampmaatregelen
toelichten. Wat in dit boekje staat, is dus voorlopige informatie!
Vragen die in dit kampboekje nog niet beantwoord zijn, kunnen altijd
via mail gesteld worden of zullen later worden beantwoord.
*Wie meegaat op kamp, dient eerst en vooral het inschrijvingsformulier op de
site en de medische fiche in te vullen of te actualiseren. Indien u niet zeker weet
of de medische fiche van uw dochter up-to-date is, aarzel dan niet om leidster
Louise te contacteren.
**Ouders die nog niet zeker zijn, duiden ‘misschien’ aan. U kan tot 5 juli beslissen
of uw dochter wel of niet mee op kamp gaat.
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Algemene Info
Toppers gaan mee op voorwacht. Woensdag 14 juli moeten zij hun
bagage komen afzetten aan het lokaal zodat deze mee in de camion
kan. Op donderdag 15 juli vertrekken zij samen met de leiding. Zij
krijgen nog verdere informatie van hun leiding over het juiste
vertrekuur en de vertrekplaats.
Jongtoppers en roodkappen vertrekken op zondag 18 juli in de
ochtend in piekfijn uniform. Meer informatie over de vertrekplaats,
vertrekuur en vervoer richting de kampwei volgt later!
De mini’s vertrekken op woensdag 21 juli. Ook zij vertrekken in de
ochtend in piekfijn uniform. Meer informatie over de vertrekplaats,
vertrekuur en vervoer richting de kampwei volgt ook hier nog later.
We komen allemaal samen terug met de bus op dinsdag 27 juli. Dan
zijn we rond 16u30 en 17u00 weer terug aan de kerk van Koningshof.
Het is ook niet de bedoeling dat uw dochter langer dan 24u later
aankomt of vroeger vertrekt.
Indien u uw dochter op kamp om een dringende, belangrijke reden
dient te contacteren, kan dit via de kamp-gsm. Gelieve NIET via
Whatsapp te sturen, aangezien we geen internet hebben op de
kampwei.
DE KAMP-GSM: 0471 22 04 04 (Louise Van de Vyver)
Dit telefoonnummer is alleen beschikbaar voor uiterst dringende
noodgevallen. Verder is er per ban ook een gsm-nummer van een
leidster beschikbaar. Ook deze contactnummers zijn alleen voor
noodgevallen of ernstige bezorgdheden.
Mini’s
Roodkapjes
Jongtoppers
Toppers

Lien
Charlotte
Louise
Luna

0468 15 94 45
0476 75 10 91
0471 22 04 04
0479 21 50 52
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Kampverhaal
Deze zomer gaan we naar het eind 19de -eeuwse Londen. Deze geweldige stad
staat bekend voor haar leuke rode telefooncellen, grote klokkentoren en
prachtige Tower Bridge. Naast deze bezienswaardigheden zijn er in Londen ook
tal van leuke winkeltjes en pubs te vinden.
Ondanks al dit moois heeft Londen ook een duister verleden. Het jaar waar wij
samen met jullie naar willen afreizen is 1880. In deze tijd werd het land en vooral
deze stad geregeerd door de adel. Omdat deze mensen niet gaven om het
gewone volk, werden de rijken steeds rijker en de armen steeds armer. Er was
veel ontevredenheid bij de mensen en dit was te merken aan het steeds maar
groeiende aantal misdaden in Londen.
De politie had hun handen vol, maar gelukkig stonden zij er niet alleen voor. De
beste detective van de eeuw stond altijd paraat om moeilijke zaken op te lossen,
James Wright. Een knorrige man, maar wel eentje met het hart op de juiste
plaats. Samen met de politie lost hij al jaren allerlei soorten misdaden op zoals
diefstal, verdwijningen en zelfs moorden. Geen enkele zaak is te moeilijk maar
hij is wel niet meer van de jongsten en zou een rechterhand dus kunnen
gebruiken. Maar James is veel te koppig en trots om dit toe te geven. Enkele
dagen geleden stond er echter een verontrustende brief in de krant. Een
boodschap gericht aan de adel.

Geachte dames en heren van de adel,
Al jaren komen jullie weg met wat jullie hebben gedaan. Al jaren genieten
jullie van het leven alsof er nooit iets gebeurd is, maar niet voor lang meer.
Wij kennen jullie geheim en weldra zal gerechtigheid zegevieren.
Watch your backs.

De Rode Orde

Zoals jullie je wel kunnen voorstellen, voorspelt deze boodschap niet veel goeds
en kan James Wright alle hulp gebruiken. Durven jullie het aan om naar het oude
Engeland af te reizen en samen met hem deze zaak op te lossen?
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Kampwei
Dit jaar gaat ons kamp-avontuur door op de gezellige wei in de
omgeving van Gouvy.
Echte detectives vertellen graag over hun avonturen maar worden
ook liefst goed op de hoogte gehouden over de gang van zaken thuis
en ontvangen dus heel graag post op kamp!
Kaartjes en briefjes kunnen dus altijd verzonden worden naar
onderstaand adres.
KSA Gudrun t.a.v. Voornaam + Naam
Jacoby Sébastien
Courtil 31d
6671 Gouvy
TIP: gebruik Prior-zegels om het brievenverkeer vlot te laten verlopen.
Gewone post wordt niet dagelijks geleverd en zo komen brieven vaak
te laat aan.
Gelieve geen pakketjes op te sturen uit solidariteit voor andere leden.
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Wat Nemen We Mee ?
Gelieve slechts 1 koffer/reistas mee te nemen waarin alles past en die
achter de matras kan geplaatst worden. Enkel matje, slaapzak en
kussen mogen apart gehouden worden.
Waarom deze regel? Ten eerste om natte kleren te voorkomen bij
hevige regenval wanneer er teveel bagage in de tent staat. Ten
tweede moeten we alles terug meekrijgen met de bus op de terugweg
en dit is niet mogelijk als iedereen meer dan 1 koffer meeneemt.
We merken dat dit elk jaar een probleem blijft en vragen dit te
beperken!
Slaapgerei
matje of luchtmatras (géén veldbed! Uit solidariteit voor de
tentgenoten niet breder dan 90 cm en niet hoger dan 25 cm!)
warme slaapzak en eventueel deken
kussen
pyjama
knuffeldier
Kleding
volledig uniform (aan te doen bij vertrek, sjaaltje niet vergeten!)
voldoende t-shirts en topjes
shorts
lange broeken
enkele warme truien (min 2)
voldoende ondergoed
voldoende kousen
zwemgerief (en zwembandjes voor de jongsten)
regenjas
verkleedkledij
zonnehoedje of pet (eventueel zonnebril)
Eetgerief
Bord en bestek (goed tekenen en herkenbaar!)
Soepkom
Drinkbeker (liefst geen metalen beker om verbranden te
voorkomen)
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Keukenhanddoeken (ongeveer 4)
Dunschiller
Scherp mesje
Toiletgerief (in een toiletzak)
washandjes en handdoeken
badhanddoek
zeep en shampoo (in een plastic zakje)
tandenborstel en tandpasta
haarborstel en rekkertjes
zonnecrème
muggen -en tekenspray
tampons, maandverband etc. indien nodig
Schoeisel
Sportschoenen
Waterdichte regenlaarzen
Watersandalen of andere schoenen om in water te spelen
Stevige stapschoenen
Slippers of andere ‘gemakkelijke aanschiet’ schoenen
Eventueel reserveveters
Allerlei
Identiteitskaart of kids-ID !!
5 mondmaskers
Linnenzak voor vuilgoed
Zaklamp
Papieren zakdoekjes
Briefpapier, schrijfgerei, enveloppen (bij de jongsten liefst op
voorhand beschreven enveloppen meegeven)
Postzegels (best prior) en kleingeld voor kaartjes
Leesboek en/of stripverhalen (naam!)
Jongtoppers en roodkappen: LUNCHPAKKET voor de eerste dag (vermijd
overbodige plastieken verpakkingen of zilverpapier!)
Jongtoppers en toppers: trekkersrugzak voor staptocht.
Let op: mini’s moeten dus géén lunchpakket meenemen!
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Belangrijk
Wat nemen we niet mee:
- Dure zaken, juwelen en overdreven luxe – zoals gsm’s, horloges,
tablets, fototoestellen laten we thuis! (KSA staat niet in voor
eventuele schade aan deze voorwerpen!)
- Snoep wordt ook niet toegelaten en wanneer het toch wordt
meegebracht, wordt het afgepakt en op het einde van het kamp
teruggegeven aan de ouders.
Dit alles met de bedoeling om op kamp zoveel mogelijk solidariteit te
tonen naar de rest toe en onszelf een kans te geven tot rust te komen
in en te genieten van de natuur .
VERGEET NIET:
- alles op een duidelijke plaats te tekenen, zeker de kleine dingen
(washandjes, ondergoed, keukenhanddoeken) en de uniformstukken
(sjaaltje!!). Elk jaar blijven we met kledingstukken zitten, die niemand
ooit komt terughalen.
- je identiteitskaart of kids-ID! Deze wordt bij vertrek afgegeven aan de
leiding.
TIP
Voor de jongsten kan het handig zijn om de kleding per dag in een
apart zakje te steken. Ook een lijst van de zaken die ze mee hadden
kan de leiding helpen hun zak weer te vervolledigen.
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Inschrijven
VOORINSCHRIJVING
Wij vragen jullie om voor 10 juni de online voorinschrijving op onze site
(ksagudrun.be) in te vullen zodat wij alvast zicht krijgen op het aantal
leden.
DEFINITIEVE INSCHRIJVING
Gaat uw dochter mee op kamp, hoera, vul dan het inschrijvingsformulier in op de site. En vergeet ook de medische fiche niet! U heeft
tijd tot 5 juli om te beslissen of uw dochter meegaat.
De inschrijving is pas definitief wanneer het juiste bedrag is
overgeschreven op onze rekening.
Prijzen per ban:
MINI’s
ROODKAPJES
JONGTOPPERS
TOPPERS
LEIDING

105 euro
135 euro
135 euro
165 euro
170 euro

U stort dus het juiste bedrag op het rekeningnummer van KSA
Gudrun Schoten :
BE26 7310 3302 4229
met vermelding van kamp 2021 + ban + naam lid
Opgelet! : dit is een ander rekeningnummer dan dat van de jongens!
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Medische Fiche
Indien de medische fiche van uw dochter niet meer up-to-date is, of
nog niet is ingevuld, vragen we deze (opnieuw) in te vullen en te
bezorgen aan de leiding. Lege exemplaren zijn te vinden op onze site.
Indien u niet zeker weet of de medische fiche van uw dochter up-todate is, aarzel dan niet om leidster Louise te contacteren.
Als uw dochter medicatie moet innemen, bespreek dit dan voor de
start van het kamp met de leiding!

Sponsoring
Het vorige kamp heeft heel wat kosten met zich meegebracht, onder
andere omwille van de strenge maatregelen, en dat zal dit jaar niet
anders zijn. Daarom kunnen we sponsoring altijd goed gebruiken,
zowel financieel als materieel!
Geldsponsoring wordt besteed aan zaken zoals
Extra groenten en fruit en andere lekkere ‘extraatjes’
Speel –en werkmateriaal (onderhoud, vervanging)
De camion die steeds duurder wordt
Tenten (onderhoud, nieuwe aankoop, waterdicht maken)
Hygiëne producten

Ouders die ons graag een extra financieel steuntje in de rug geven,
staan vrij om te sponsoren op het rekeningnummer van
KSA Gudrun Schoten BE26 7310 3302 4229 (+eventueel de vermelding
waarvoor u graag sponsort, wat natuurlijk ook iets anders mag zijn
dan de voorbeelden hierboven)
Voor vragen over de sponsoring kan u steeds terecht op ons
emailadres of bij Cato Stockbroekx, verantwoordelijke sponsoring.
Voor andere financiële zaken kan u terecht bij Lien Vanlangendonck,
verantwoordelijke financiën.
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Verkleedkledij
enkele ideetjes
We duiken we op kamp terug in de iconische stijl van de (ruime) 1880’s en daar
hoort een gepast kostuum bij!
Terwijl de mannen zich destijds iets neutraler en klassieker kleedden (witte
hemden, geklede broeken, lange mantels, bolhoed of tophoed … ), speelden de
vrouwen minder op ‘safe’: groteske blousen met brede mouwen, accenten op
de taille, grote lange rokken, handschoenen, speciale hoeden, parels …
Jullie mogen zelf kiezen welke richting jullie uitgaan bij het kiezen van een toffe
outfit 
Hieronder nog wat tips en inspiratie
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Niet Vergeten
1. Online voorinschrijving op onze site ten laatste donderdag
10 juni
2. Infomoment coronamaatregelen op kamp op vrijdag 2 juli
3. Definitieve inschrijvings- en betalingsdatum maandag 5 juli

Overzicht
vertrek
Leiding en toppers: donderdag 15 juli
Jongtoppers en roodkapjes: zondag 18 juli
Mini’s: woensdag 21 juli
aankomst
Mini’s, roodkapjes, jongtoppers en toppers: dinsdag 27
juli met de bus
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Contactgegevens
Kampleidster
Louise Van de
Vyver
Bondsleiding
Luna Teugels
Mini’s
Lien
Vanlangendock
Joke Seghers
Cato Stockbroekx
Roodkapjes
Charlotte
Possemiers
Luca Parisis
Romy Mertens
Margaux
Vanlommel
Jongtoppers
Cato Dox
Louise Van de
Vyver
Kato Van De
Vijver
Toppers
Luna Teugels
Eline Possemiers

Vinkenlei 34
2900 Schoten

0471/22.04.04

louise.vandevyver@telenet.be

Erikadreef 7
2900 Schoten

0479/21.50.52

luna-teugels@hotmail.com

Grimbertlaan 2
2900 Schoten
Geraniumlaan 11
2900 Schoten
Reinaertlaan 9
2900 Schoten

0468/15.94.45

lien.vanlangendonck@icloud.com

0489/33.63.07

jokesegherss@gmail.com

0470/65.54.90

cato.stockbroekx@gmail.com

Fazantenlaan 13
2970 ‘s
Gravenwezel
Zilverstraat 63
2900 Schoten
Halewijnlaan 4
2900 Schoten
Engelendreef 13
2970 Schilde

0476/75.10.91

charlottepossemiers123@gmail.com

0495/74.15.06

luca.parisis@icloud.com

0474/43.57.32

romy.mertens1234@hotmail.com

0492/46.07.70

margaux@vanlommel.info

Kanteklaarpad 8
2900 Schoten
Vinkenlei 34
2900 Schoten
Bremdreef 2A
2900 Schoten

0472/36.89.57

catodox@live.be

0471/22.04.04

louise.vandevyver@telenet.be

0468/13.82.00

katovandevijver@gmail.com

Erikadreef 7
2900 Schoten
Fazantenlaan 13
2970 ’s
Gravenwezel

0479/21.50.52

luna-teugels@hotmail.com

0479/51.49.86

eline.possemiers1@gmail.com
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