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KAMPVERHAAL  
Ahoy maatjes!  

 

Houden jullie ook zo van de zee, het water en de vele avonturen die er te beleven 

vallen? Ik alvast wel hoor! Ik moet wel eerlijk toegeven dat mijn leven nu niet 

direct zo bijzonder spannend is. Dat heb je nu eenmaal als je een doodgewone 

garnaalvisser bent. Maar af en toe kom ik toch wel eens iets interessants tegen, 

zoals deze ochtend. Tussen alle verse grijze garnaaltjes die ik gevangen had, zat 

een dagboek en niet zomaar een dagboek. Het was het dagboek van de 

heldhaftige piraat Lily. De verhalen die erin staan zijn onvoorstelbaar. Lees maar 

mee! 
 
 

Liefste dagboek,  

 

Ik ben het weer, Lily. Vandaag hebben Jack en ik  veel overlegd en we kunnen allebei 

niet langer afwachten. Ronny heeft de magische drietand een aantal jaar geleden 

gestolen en ergens ver weg op zee verborgen. De zeemeerminnen waren hier helemaal 

niet blij mee, want zij moesten de drietand beschermen. Nu kunnen ze niets meer 

doen, want éénmaal je de drietand in handen hebt, ben je de heerser van alle oceanen 

wat wil zeggen dat ook de zeemeerminnen hem moeten gehoorzamen. Daarbij is 

Ronny geen goede heerser. Hij is een echte dictator! Samen met Jack heb ik besloten 

dat het zo niet meer verder kan en dat we er iets aan gaan doen!  

Deze ochtend heb ik een aangespoelde kaart gevonden op het strand en een kompas. 

Volgens mij leidt deze kaart naar de magische drietand. En het kompas is geen 

gewoon kompas, maar een kompas speciaal ontworpen voor deze kaart.  

Samen met Jack heb ik een plan bedacht om die magische drietand te pakken te 

krijgen. Alles is klaar voor vertrek. Het enige dat we nog nodig hebben is een crew. 

Maar ik heb al wel een groep dappere meisjes in m’n hoofd die zeker zullen willen 

helpen. 

 

X Lily 
 

 

Amai maatjes, het ziet ernaar uit dat dit een stevig avontuur gaat worden. 

Hebben jullie anders geen zin om mee te gaan? Ik denk dat Lily en Jack de hulp 

wel kunnen gebruiken om die Ronny te verslaan! 
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ALGEMENE INFO  

TOPPERS gaan mee op voorwacht. Donderdag 14 juli moeten zij hun 

bagage komen afzetten aan het lokaal zodat deze mee in de camion 

kan. Op vrijdag 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 maandag 18 juli aan 

de kerk van Koningshof (Ruusbroeckplein 2900 Schoten) in piekfijn 

uniform. We verzamelen er om 9u00.  

De MINI’S vertrekken op donderdag 21 juli. Ook zij vertrekken in 

piekfijn uniform aan de kerk van Koningshof (Ruusbroeckplein 2900 

Schoten). De leiding wacht jullie daar op om 9u30.  

We komen allemaal samen terug met de bus op woensdag 27 juli. Dan 

zijn we rond 16u30 en 17u00 weer terug aan de kerk van Koningshof.  

Het is niet de bedoeling dat uw dochter langer dan 24u later aankomt 

of vroeger vertrekt en dit enkel indien het echt nodig is. 

Indien u ons 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  Louise   0471 22 04 04 

Roodkapjes Lien    0468 15 94 45 

Jongtoppers Joke    0489 33 63 07 

Toppers  Charlotte   0476 75 10 91 
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KAMPWEI 
Dit jaar mogen we de gezellige wei in Tellin even onze thuis noemen.   

Ver op zee is er geen tv of internet … . Onze dappere dames 

ontvangen daarom graag nieuws van het vasteland op onderstaand 

adres! 

Kaartjes en briefjes kunnen dus altijd verzonden worden naar: 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSA Gudrun t.a.v. Voornaam + Naam 

Rossion Hugues 

Rue Grande 2 

6927 Tellin  
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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.  

Zo voorkomen we natte kleren bij hevig regenweer én geraakt alles 

terug mee op de bus!  

Slaapgerei  

 matje of luchtmatras (géén veldbed! Uit solidariteit voor de 

tentgenoten niet breder dan 90 cm en niet hoger dan 25 cm!)  

o kijk vooraf na of er een lek in zit!!  

 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 met je naam en herkenbaar!)  

 Soepkom 

 Drinkbeker (liefst geen metalen beker om verbranden te 

voorkomen)  

 Keukenhanddoeken (ongeveer 4) 

 Dunschiller  

 Scherp mesje  

 Drinkbus  
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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!)  

 Toppers: werkhandschoenen voor voorwacht  

 Jongtoppers en toppers: trekkersrugzak voor staptocht.  

 Mini’s en roodkappen: rugzakje voor dagtocht. 

 Lunchpakket 

o Jongtoppers en roodkappen voor eerste dag (18/O7): vermijd 

overbodige plastieken verpakkingen of zilverpapier! 

o Mini’s NIET  
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BELANGRIJK 

Wat nemen we NIET mee:  

- Dure zaken, juwelen en overdreven luxe – zoals gsm’s, 

smartwatches, tablets, fototoestellen laten we thuis! (KSA staat niet 

in voor eventuele schade aan deze voorwerpen)  

- Snoep wordt niet toegelaten en wanneer het  toch wordt  

meegebracht, wordt het afgenomen en op het einde van het kamp 

teruggegeven aan de ouders.  

 

 

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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DE INSCHRIJVING  

 

Wie meegaat op kamp, dient eerst en vooral het 

inschrijvingsformulier in te vullen. 

https://forms.gle/q6p5Py6T8s5QVRUC7  

Deze is ook terug te vinden op onze site (www.ksagudrun.be)  

 

Ten tweede stort u het juiste inschrijvingsgeld op het 

rekeningnummer van KSA Gudrun: 

BE26 7310 3302 4229 

met vermelding van kamp 2022 + ban + naam lid 
Opgelet: dit is een ander rekeningnummer dan dat van de jongens ! 

 

Prijzen per ban:  

MINI’s      105 euro  

ROODKAPJES    135 euro  

JONGTOPPERS     135 euro  

TOPPERS     165 euro  

LEIDING      170 euro 

 

Dit alles ten laatste op zaterdag 25 juni, met de BBQ van KSA 

Gudrun en KSA Sint-Jan Berchmans. 

De inschrijving is pas definitief wanneer het juiste bedrag is 

overgeschreven op onze rekening.  

 

 
 

 

 

 

 

https://forms.gle/q6p5Py6T8s5QVRUC7
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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-to-

date is, aarzel dan niet om leidster Lien te contacteren.  

Als uw dochter medicatie moet innemen, bespreek dit dan voor de 

start van het kamp met de leiding!  

 

SPONSORING 
Zowel financiële als materiële sponseringen kunnen we altijd goed 

gebruiken!  

 

Geldsponsoring wordt besteed aan zaken zoals  
 Extra groenten en fruit en andere lekkere ‘extraatjes’  

 Speel –en werkmateriaal (onderhoud, vervanging)  

 De huur van de camion 

 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 Sophie Haeseldonckx, verantwoordelijke 

sponsoring.  
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Voor andere financiële zaken kan u terecht bij Cato Stockbroekx, 

verantwoordelijke financiën.   

 

 

VERKLEEDKLEDIJ 

Enkele Ideetjes 
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NIET VERGETEN 
 

In orde te brengen ten laatste op zaterdag 25 juni:  

1. Inschrijving en betaling: formulier op www.ksagudrun.be  

2. Medische fiche: neem indien nodig contact op met Lien 

 

 

OVERZICHT 
Vertrek 

 Leiding en toppers: vrijdag 15 juli  

 

 Jongtoppers en roodkapjes: maandag 18 juli  

 

 Mini’s: donderdag 21 juli  

 
Aankomst  

 Mini’s, roodkapjes, jongtoppers en toppers: woensdag 

27 juli met de bus  
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CONTACTGEGEVENS 
Kampleidster 

Louise Van de 
Vyver 

0471/22.04.04 louise.vandevyver@telenet.be 

 

Bondsleiding  

Joke Seghers  0489/33.63.07  jokesegherss@gmail.com 

Lien 
Vanlangendock 

0468/15.94.45 lien.vanlangendonck@icloud.com 

 

Mini’s 

Louise Van de 
Vyver 

0471/22.04.04 louise.vandevyver@telenet.be 

Kato Van De 
Vijver 

0468/13.82.00 katovandevijver@gmail.com 

Julie Smekens  0487/44.70.18 Julie.zelf@gmail.com 

Sophie 
Haeseldonckx  

0471/75.06.91 sophiehaeseldonckx@gmail.com 

 

Roodkapjes 

Lien 
Vanlangendonck 

0468/15.94.45 lien.vanlangendonck@icloud.com 

Cato Stockbroekx 0470/65.54.90 cato.stockbroekx@gmail.com 
Babette Van de 
Vyver 

0477/58.85.36 babette.vandevyver@gmail.com 

Ella Van den Buys 0488/05.94.61 ella.vdbuys@gmail.com 

 

Jongtoppers 

Joke Seghers 0489/33.63.07  jokesegherss@gmail.com 

Romy Mertens 0474/43.57.32 romy.mertens1234@hotmail.com 
Améline Kamoen 0472/93.52.34 ameline.kamoen@gmail.com 

 

Toppers 

Charlotte 
Possemiers 

0476/75.10.91 charlottepossemiers123@gmail.com 

Luca Parisis 0495/74.15.06 luca.parisis@icloud.com 
 

 
 

 


