KSA Gudrun
Kamp juli 2019

De vloek
van
zeekoningin
Eurynome

Kampverhaal
Maar liefst 70% van onze aarde is bedekt door oceanen en zeeën en
94% van het leven op aarde leeft onder water . We weten dus nog
lang niet alles over deze mysterieuze wateren. Zo zijn er een aantal
zeewezens waar we nog weinig of niets over weten.
Oceaniden heersen over de onderwaterwereld, ze lijken een beetje
op mensen en hebben magische krachten. Sommigen van deze
heersers gebruiken hun krachten alleen voor het goede, maar
jammer genoeg niet allemaal. Zo heb je Eurynome, zij heerst over
de Atlantische oceaan. Ooit was Eurynome een goede heerseres
die door heel haar vissenvolk geliefd was, maar uiteindelijk werd ze
verblind door macht en was niet blij met haar krachten.
Tijdens haar zoektocht naar meer macht leerde ze over een schelp,
de schelp van Kalypso. Degene die de schelp vindt, mag één wens
doen. Natuurlijk moest Eurynome hier niet verder over nadenken
en ging ze meteen op zoek. Hier zou ze spijt van krijgen, want wat
ze niet wist, was dat je de wens niet mag doen voor jezelf. Toen ze
de schelp eindelijk vond, was haar wens ultieme macht. Eurynome
werd net als haar voorgangers vervloekt. Door haar magische
krachten kon ze tegen de vloek vechten en een uitweg vinden. Als
ze binnen de 100 jaar 100 onschuldige schippers kan omtoveren in
een zeewezen zal ze niet verstenen. Tot nu toe heeft ze al zo’n 80
schippers kunnen veranderen. Degene die zijn omgetoverd hebben
een rode band rond hun arm. Zo weet Eurynome hoeveel schippers
ze al heeft omgetoverd.
Het volk is haar beu en wil tegen haar vechten, maar dat kunnen ze
niet alleen. Daarom nodigen wij jullie uit om de strijd aan te gaan
en ons te helpen om het onderwatervolk te bevrijden! Durven jullie
het avontuur aangaan?

Algemene info
Toppers gaan mee op voorwacht. Zij vertrekken samen met de
leiding op maandag 15 juli. Zij krijgen nog verdere informatie van
hun leiding over het juiste vertrekuur. Zondag 14 juli, moeten zij
hun bagage komen afzetten aan het lokaal, hulp bij het inladen van
de camion is dan zeker welkom vanaf 9u!
Jongtoppers en roodkappen vertrekken op donderdag 18 juli. We
verzamelen om 9.00 uur aan de kerk van O.L.V. Koningshof in
piekfijn uniform. Daar zullen we ons kamp beginnen met een korte
woorddienst. Alle mama’s en papa’s, broers, zussen en natuurlijk
ook de mini’s, die enkele dagen later vertrekken, zijn dan welkom!
Vervolgens nemen we afscheid van de thuisblijvers en rijden we
naar de kampplaats. We zoeken net als vorig jaar enkele ouders die
ons naar de kampplaats kunnen brengen. Als u zou willen rijden,
kan u dit aanduiden op het inschrijvingsformulier.
De mini’s vertrekken op zondag 21 juli. Ook zij worden in piekfijn
uniform verwacht om 9.00 uur aan het lokaal. Ook dan zoeken we
enkele bereidwillige ouders om hen naar de kampplaats te
brengen.
We komen allemaal samen terug met de bus. Op zaterdag 27 juli
zijn we rond 16.30u en 17.00u weer terug aan de kerk van
Koningshof.
Indien u uw dochter op kamp om één of andere dringende,
belangrijke reden telefonisch dient te contacteren, kan dit via de
kampgsm.
DE KAMPGSM: 0487906316 (Charlotte Opsomer)
Dit telefoonnummer is alleen beschikbaar voor uiterst dringende
noodgevallen.

Kampwei
Dit jaar trekken we naar een echte wei gelegen in de
onderwaterwereld van Gouvy.

Ook zeedieren krijgen graag post op kamp. Kaartjes en
briefjes kunnen dus altijd verzonden worden naar
onderstaand adres.

Pierre Léonard
KSA Gudrun tav naam dochter
Baclain 35B
6674 Gouvy

Wat nemen we mee?
Hieronder geven we als richtlijn zaken die je nodig zal hebben. Gelieve maar 1
valies mee te nemen waarin alles past en die achter de matras geplaatst kan
worden. Enkel matje, slaapzak en kussen mogen apart gehouden worden als
plaatsbesparing voor een kleinere koffer. Zo is er zeker geen risico dat kleren
nat kunnen worden bij ernstige regenval wanneer er te veel bagage in de
tenten staat. Daarnaast moeten we alles meekrijgen met de bus in de
terugweg, en dit is niet mogelijk als iedereen meer dan 1 valies meeneemt.
We merken dat dit elk jaar erger en erger wordt en vragen dit te beperken!

Slaapgerei
Matje of luchtmatras ( geen veldbed ! Uit solidariteit voor
de tentgenoten niet breder dan 90 cm, en niet hoger dan
25 cm!)
warme slaapzak en eventueel deken
kussen (niet te groot)
pyjama
knuffeldier
Kleding
volledig uniform (aan te doen bij vertrek, sjaaltje niet
vergeten!)
voldoende t-shirts
shorts
lange broeken
enkele warme truien (min 2)
voldoende ondergoed
voldoende kousen
zwemgerief (en zwembandjes voor de jongsten)
regenjas
verkleedkledij
Toiletgerief (steek dit best in een toiletzak)
voldoende washandjes en handdoeken
badhanddoek

zeep en shampoo (in plastic zakje)
tandenborstel en tandpasta
haarborstel en rekkertjes
Eetgerief
bord en bestek (goed getekend en herkenbaar !)
soepkom, drinkbeker (beter geen metalen beker, anders
verbranden…)
keukenhanddoeken (ongeveer 4)
dunschiller
Schoeisel
stevige stapschoenen
sportschoenen
eventueel reserveveters
waterdichte regenlaarzen
watersandalen of andere schoenen om in water te spelen
Allerlei
rugzak voor de dagtocht (geen schoudertassen)
linnenzak voor vuilgoed
zaklamp
zakdoeken
zonnehoedje of pet !!
zonnecrème
muggenspray en/of tekenspray
briefpapier, schrijfgerei, enveloppen (bij de jongsten liefst
op voorhand beschreven enveloppen meegeven aub)
postzegels en kleingeld voor kaartjes
leesboek en stripverhalen (naam!)
identiteitskaart of kids-ID
Jongtoppers en roodkappen: LUNCHPAKKET voor de eerste dag (vermijd
overbodige plastieken verpakkingen of zilverpapier!)
Jongtoppers en toppers: trekkersrugzak, gamel en matje om mee te nemen
op 2- of 3-daagse

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 hoef je ook niet
mee te nemen, de keuken zal lekker en genoeg eten voorzien!
Wanneer dit toch wordt meegebracht, zal het afgepakt worden
en op het einde van het kamp teruggegeven worden aan de
ouders.

BELANGRIJK:
Zorg er voor dat ALLES op een duidelijke plaats getekend is,
zeker de kleine zaken (washandjes, ondergoed,
keukenhanddoeken, ...) en de uniformstukken (sjaaltje!!)! Elk
jaar blijven we met kledingstukken zitten, die niemand ooit komt
terughalen.
Voor de jongsten kan het heel 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.

Vergeet zeker je identiteitskaart of kids-ID niet! Deze
wordt afgegeven bij vertrek aan de leiding.

De inschrijving
Wie meegaat op kamp, dient eerst en vooral het
inschrijvingsformulier en de medische fiche in te vullen. Deze
dienen samen met twee vignetjes van het ziekenfonds aan
iemand van de leiding bezorgd te worden.
Ten tweede stort u het juiste inschrijvingsgeld op het
rekeningnummer van KSA Gudrun:
BE26 7310 3302 4229
Opgelet: dit is een ander rekeningnummer dan dat van de
jongens !
Dit alles ten laatste op zaterdag 29 juni, met de BBQ van KSA
Gudrun en KSA Sint-Jan Berchmans.
Prijzen:
MINI’s

95 euro

ROODKAPJES

125 euro

JONGTOPPERS

125 euro

TOPPERS

155 euro

LEIDING

160 euro

Onze prijzen zijn iets duurder geworden dan vorige jaren. Dit
komt omdat de prijs van de camion om alles in te vervoeren en
de prijs van de bus zijn opgeslagen. Indien u hierover vragen
heeft, kan u steeds terecht bij Silke, die de financiën en
verzekeringen regelt. Gelieve het gepaste bedrag ten laatste op
zaterdag 29 juni over te schrijven op onze rekening (BE26 7310
3302 4229) met vermelding van kamp 2019 + ban + naam lid .
We vragen u ten zeerste deze datum te respecteren!

Kampkledij

Enkele ideetjes
Dit jaar mag iedereen zich per ban verkleden in een zeedier. Haal
je grootste creativiteit boven en knutsel een prachtige
zeedieroutfit in elkaar! Hieronder kan je wat inspiratie
terugvinden.
Mini’s: stralende regenboogvisjes
Roodkapjes: chillende zeeschildpadden
Jongtoppers: coole kwallen
Toppers: toffe kreeften

Medische fiche
Normaal gezien hebben we van iedereen die mee op weekend is
geweest een recente medische fiche ontvangen. Indien er toch
nog bepaalde dingen veranderd zijn, vragen wij u een nieuwe
versie in te vullen. Deze kan u vragen aan de leiding en zal via
mail doorgestuurd worden. Ook wanneer uw dochter medicatie
moet innemen, moet dit op de medische fiche staan! Als dit er
niet op staat, mogen wij deze medicatie niet wettig toedienen!
Zonder ingevulde medische fiche mag uw dochter niet mee op
kamp!

Niet vergeten
Uiterste inschrijvingsdatum zaterdag 29 juni (met de BBQ)
Toppers: zondag 14 juli wordt camion ingeladen, we rekenen
op jullie krachten om dit weer te realiseren! Vergeet jullie
bagage niet! Jongtoppers, jullie zijn ook welkom om te
komen helpen.
Ook op maandag 29 juli is alle hulp welkom om de camion
terug uit te laden!
Indien uw dochter medicatie moet innemen, raden we aan om de
leiding hierover in te lichten.

Overzicht
VERTREK
Leiding en toppers: maandag 15 juli
Verzamelen aan het lokaal, juiste vertrekuur wordt nog
meegedeeld.
Jongtoppers en roodkappen: donderdag 18 juli
Verzamelen aan de kerk OLV Koningshof om 9.oou, in piekfijn
uniform en met lunchpakket.
Mini’s: zondag 21 juli
Verzamelen aan het lokaal om 9.00u in piekfijn uniform.
AANKOMST
Mini’s, roodkappen, jongtoppers en toppers: zaterdag 27 juli
rond 16.30u en 17.00u aan de kerk!

CAMION INLADEN
Zondag 14 juli
Alle hulp is welkom!
CAMION UITLADEN
Maandag 29 juli
Ook dan is alle hulp welkom!

Contactgegevens
Kampleidster
Charlotte
Opsomer

Zilverstraat 1
2900 Schoten

0487/90.63.16

copsomer98@gmail.com

Bondsleiding
Roxanne
Opsomer

Zilverstraat 1
2900 Schoten

0487/90.63.17

roxanne.opsomer@gmail.com

0472/36.89.57

catodox@live.be

0471/22.04.04

louise.vandevyver@telenet.be

0489/00.16.77

charlottevandenbogaerd@
gmail.com
Charlottepossemiers123@
gmail.com

Mini’s
Cato Dox
Louise Van de
Vyver
Charlotte van
den Bogaerd
Charlotte
Possemiers

Kanteklaarpad 8
2900 Schoten
Vinkenlei 34
2900 Schoten
Breeveld 4
2970 Schilde
Fazantenlaan 13
2970 ‘s Gravenwezel

Roodkapjes
Roxanne
Opsomer
Glen Amorgaste

Zilverstraat 1
2900 Schoten

Isenbaertlei 67
2930 Brasschaat
Luna Teugels
Erikadreef 7
2900 Schoten
Kato Van De Vijver Bremdreef 2A
2900 Schoten

0476/75.10.91

0487/90.63.17

roxanne.opsomer@gmail.com

0483/06.06.80

glenamorgaste@live.be

0479/21.50.52

luna-teugels@hotmail.com

0468/13.82.00

katovandevijver@gmail.com

Jongtoppers
Charlotte
Opsomer

Zilverstraat 1
2900 Schoten

0487/90.63.16

copsomer98@gmail.com

Silke
Vanlangendonck
Annelien Dessoy

Grimbertlaan 2
2900 Schoten
Hulshout 47
2930 Brasschaat

0491/74.73.18

silke.vanlangendonck@gmail.co
m
dessoyannelien@yahoo.com

Kromvendreef 51
2900 Schoten
Fazantenlaan 13
2970 ’s
Gravenwezel

0499/50.25.25

0471/29.49.84

Toppers
Annabelle
Zwaenepoel
Eline Possemiers

0479/51.49.86

annabellezwaenepoel@
hotmail.com
eline.possemiers1@
gmail.com

Tot op kamp, zeediertjes!

