
 



Voorwoord 
 
Beste, leuke, toffe, aanbiddelijke, prachtige, … KSA’ers! 

 
Jullie hebben het ongetwijfeld al zien passeren op allerhande nieuwskanalen en op sociale media: 
WE MOGEN OP KAMP! Na maanden zonder fysieke KSA-activiteiten kijken we hier enorm naar uit 
en willen we het nodige doen om alle leden een plezant maar ook verantwoord en veilig kamp te 
bezorgen deze zomer.  
 
Het hoogtepunt van 2020 komt eraan, wees alvast voorbereid op een onvergetelijk kamp! Het 
thema is uiteraard op te maken uit ons prachtig voorblad, jawel, we worden gedropt in de wereld 
van Asterix & Obelix. De leiding kijkt al uit naar het hoogtepunt van het jaar! En jullie zijn ook 
uitgenodigd! Als dat niet mooi is! 

 
Dit jaar bevinden we ons in het o zo mooie Ocquier! Omgeven door de mooie bossen en onze 
eigen prachtig terrein waar we kunnen zonnebaden en genieten van het zalige weer, en ons af en 
toe eens wassen na al het ravotten op het terrein en in het bos. 

 
De leiding is alvast klaar om dit kamp onvergetelijk te maken boordevol activiteiten. Uiteraard is dit 
allemaal niet mogelijk zonder jullie, dus vragen we aan alle leden om talrijk mee te komen op ons 
kamp! Hoe meer leden hoe meer plezier! Jullie zijn ook vrij om vriendjes die niet in de KSA zitten 
mee uit te nodigen, en zo te helpen om het kamp nog toffer te maken. 
 
Wij hebben alvast zin in dit extreem leuk avontuur! Hebben jullie er ook al zin in? 
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1. Algemene info 

1.1. Wie en wanneer? 
 
Leeuwkes & Jongknapen (1ste tot 6de leerjaar): Simon VC, Robin & Nolan 
Knapen & Jong-hernieuwers (1ste tot 4de middelbaar): Lukas, Brent & Matisse 
Hernieuwers (5de middelbaar): Seppe, Simon N & Merlijn 
Koks: Warre, Lennert & Jef 
 
Leiding: 12– 26 juli 
Knapen & Jong-hernieuwers: 16 – 26 juli 
Hernieuwers: 16 – 26 juli (Hou jullie Facebook in de gaten voor verdere communicatie) 
Leeuwkes & Jongknapen: 19 juli – 26 juli (komen toe op zondag met de ouders) 
 

1.2. Kosten voor het kamp 
 
€120 (Leeuwkes & Jongknapen) / €160 (Knapen & Jong-hernieuwers) / €160 (Hernieuwers)  
De bedragen dienen overgeschreven te worden op het rekeningnummer KSA:  

BE66 7374 3223 2043 
Vermeld: “Kamp 2020” + groep (“LWKS” / JKN” / ”KN & JHN” / ”HN”) + naam van uw zoon. 
 

1.3. Vertrek 
We verwachten de Knapen/Jong-hernieuwers op donderdag 16/07/2020 om 8u00 aan het station 
Gent Sint-Pieters. De trein vertrekt om 8u25 stipt!  
 
De Leeuwkes & Jongknapen verwachten we om 19/07/2020 rond 12u30 samen met hun 
ouders op het kampterrein in Ocquier. Jammer genoeg door de coronamaatregelen zal er geen 
bezoekdag kunnen plaatsvinden. (Zie paragraaf Coronamaatregelen) 
 
Maatregelen vertrek i.v.m. Corona: 
De overheid heeft beslist dat vanaf de leeftijd van 12 jaar in het openbaar vervoer verplicht een 
mondmasker of een ander alternatief dat mond en neus bedekt, moet worden gedragen, in de 
stations en op de perrons. Daarom verwachten wij dat iedereen (ook de -12-jarigen) een 
mondmasker draagt bij aankomst. 

 

1.4. Contact 
Er is steeds iemand van de leiding bereikbaar (zie gsm-nummers hieronder), onder voorwaarde dat er 
gsm-bereik is op het kampterrein. Zo niet controleren we regelmatig of we berichten en gemiste 
oproepen hebben. Toch verzoeken wij vriendelijk slechts te bellen bij nood. ‘Even de groetjes doen’ 
kan dus niet via telefoon. 
 
Matisse De Vogelaere (Kampleider): 0472 606 338 
Simon Van Caenegem (Kampleider): 0488 42 57 54 
Robin De Wispelaere: 0472 85 58 89 
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1.5. Sfeerfoto’s  
 

Enkele sfeerfoto’s van ons prachtig kampterrein dit jaar!  
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1.6. Waar? 
 
Het adres van het terrein: Het adres van de kampboer (om brieven naar zoonlief te sturen): 
  
Rue de la Croix,     KSA Zaffelare, 
30 à Ocquier     t.a.v. zoonlief 
4560 Clavier     Rue Béémont 4 

4590 Warzée 
 

 
Om er veilig en wel te geraken, volg je de E17 richting Kortrijk/Gent en vervolgens de E40 richting Brussel. 
Je volgt de borden E40/E19 richting E411/Namen/Luik. Op de E40 volg je de borden E411 richting 
Namen/Luxemburg. Op de E411 neem je afrit 18 en hierna volg je de N4 richting Marche. Hierna neem je 
de afslag N938 richting Méan/Maffe/Pessoux. Daarna sla je linksaf naar Rue Charles Cornet d’Elzius (de 
N938) voor ongeveer 14,5 km, waarna je de weg vervolgt naar Route De Spa (de N638) voor een 3,7km. 
Sla rechtsaf naar Rue de la Vieille Église en sla direct linksaf naar Rue de Borlon. Vervolg de weg voor 2,6 
km en sla rechtsaf naar Rue de la Croix. Intussen zal je onze pijltjes tegenkomen. Volg de pijltjes naar ons 
kampterrein 
 
Als de beschrijving niet helemaal duidelijk is, is er nog een kaart waar de weg op aangeduid 
staat. Gebruik zeker ook de GPS. Er zullen bordjes geplaatst worden om de weg aan te duiden. 
We wensen de ouders van onze jongste veel succes, en geniet van het mooie uitzicht onderweg naar ons 
prachtige terrein. 
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1.7. Bagage 
 
Bagage van knapen, jong-hernieuwers en hernieuwers moet afgegeven worden op zaterdag 11 juli 
om 13.00 uur aan de KSA-lokalen (moleneinde 22 te Zaffelare). Dan wordt de camion geladen. 
 
De leeuwkes & jongknapen worden de 19de juli rond de middag op het kampterrein (gevoerd door 
hun ouders of iemand anders) verwacht en brengen dan hun bagage mee. Doordat er dit jaar geen 
bezoek plaatsvindt gaan wij werken met een “Drop & Go” principe om jullie kinderen bij ons af te 
zetten: (zie Coronamaatregelen) 
 

1.8. Terugkomst 
 
Zondag 26 juli komt iedereen terug. Wij komen met de trein aan in Gent Sint-Pieters omstreeks 
16u20 alwaar u zoonlief kan komen halen (we verzamelen aan de voorkant van het station). Daarna 
mag u direct doorrijden naar de KSA om de bagage af te halen (de camion is dan normaal al 
gearriveerd). Opgelet! Dit uur kan afwijken, de dag zelf kan het zijn dat je een sms’je of telefoontje 
krijgt van zoonlief dat we om een ander uur arriveren. 

 
Indien er vragen zijn over de bagage, vertrek, aankomst… etc. kunt u Matisse De Vogelaere bereiken 
op het nummer 0472 606 338 of Robin De Wispelaere op 0472 85 58 89 
 

1.9. Verzekering en inschrijven 
 

Jammer genoeg kunnen wij zoals andere jaren niet langskomen bij jullie thuis. 
 

Iedereen die ingeschreven is als lid van het werkjaar 2019-2020 bij ons is automatisch ook 
verzekerd voor het kamp. Zij die om één of andere reden niet ingeschreven zouden zijn, kunnen 
dat nog steeds doen via ons. Een verzekering afsluiten kost €20 en zit niet inbegrepen in de 
kampprijs. 

 
Wanneer een lid naar de dokter of het hospitaal moet betaalt de KSA en na het kamp wordt het 
bedrag integraal teruggestort door de ouders. Daarna wordt nagegaan of de ouders een deel van 
de kosten via de verzekering terug kunnen krijgen. 

 
Alle leden dienen ook hun isi-kaart en identiteitskaart mee te nemen op kamp, deze wordt voor de 
leeuwkes, jongknapen en knapen bijgehouden door de leiding, indien oudere leden ze ook liever 
veilig bij de leiders leggen is dit mogelijk. 

 

1.10. De niet KSA’er 
 

Als jullie vriendjes kennen die mee willen gaan, maar toch niet in de KSA zitten, of misschien buiten 
Zaffelare wonen, aarzel niet: ze zijn allemaal welkom! 

 
Vertel ze over al die knotsgekke avonturen en geef ze eens een telefoonnummer van iemand van 
ons. Dan gaan wij er eens langs en komt alles in orde! 
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2. Wat neem ik mee in mijn veel te kleine rugzak? 
 

• Slaapzak, luchtmatras en deken; tweede luchtmatras eventueel voor op rivier 
• 25 meter sjortouw (echt sisaltouw (Jong-hernieuwers en Hernieuwers meer sjortouw, 

maken van bedden, constructies en andere super coole dingen)) 
• Zaklamp 
• Twee keukenhanddoeken 
• Toiletgerief (washandje, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, kam) 
• Enkele wasspelden, zak voor vuile kleren, vuilniszak 
• Spel- en reservekledij, warme trui, pyjama 
• Voldoende ondergoed, kousen, broeken 
• Vest, regenkledij, laarzen 
• Stevige wandelschoenen en schoenen voor in het water die vast rond de voeten zitten 
• Zonnebrandolie en petje 
• Rugzak (Dit jaar zullen de twee en drie - daagse jammer genoeg niet kunnen doorgaan, 

maar zorg wel voor een stevige rugzak voor de dagtocht) 
• Schrijfgerief, papier, adressen om eventueel brieven te schrijven 
• Zakgeld: (Er zal dit jaar geen mogelijkheid zijn om in de winkels iets te kopen van zoetigheid. 

Daarom zullen wij op gepaste momenten een KSA-winkel openen voor enkele kleinigheden.) 
- Leeuwkes, jongknapen: € 10 is ruim voldoende 
- Knapen, Jong-hernieuwers : €20 is voldoende 
- Hernieuwers een beetje meer maar niet te veel!!! 

• Borden of liever gamellen, drinkbeker en bestek (personaliseren! Dmv alcoholstift of 
etiketten) 

• Knuffelbeer 
• Enkele strips voor tijdens de siësta (Asterix & Obelix strips uiteraard) 
• 2 mondmaskers: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. openbaar 

vervoer 
• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 
• Eventueel handgel 
• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 
• Lunchpakket voor de eerste middag (voor Leeuwkes, Knapen, Jong-hernieuwers en 

Hernieuwers) De treinrit duurt meestal wel een uur of drie. 
• Een goed humeur! 

 
Bij het vertrek doe je je KSA-uniform (hemd + sjaal) aan! 
 
Wat mag zeker NIET in de veel te kleine rugzak zitten? 

• Kinderen die illegaal mee willen op ons kamp zonder te betalen 
• Radio’s, mp3-spelers, PSP’S... kortom: alle elektronische brol thuislaten! 
• Messen en dergelijke ... (jong-hernieuwers en hernieuwers aardappelmesje) 

 
Indien er jonge leden zijn die toch messen meenemen kunnen deze in beslag genomen worden. 
Deze worden bij het ophalen van de bagage terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar. GSM wordt 
afgeraden, zeker voor de jongere leden, voor het geval van schade en dergelijke. Indien gewenst 
zou deze kunnen bewaard worden door de leiding en op bepaalde momenten teruggegeven worden 
voor een beetje contact met het thuisfront.
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3. Coronamaatregelen 

 
De kampen gaan immers niet zomaar door. We kregen een algemeen protocol en een bijhorend draaiboek 
waarin de nodige maatregelen uitgelegd staan en ook tips gegeven worden rond hoe we die kunnen 
toepassen op ons kamp. Om deze maatregelen op te stellen werd er binnen de jeugdsector samengewerkt 
met virologen en medische experts. De maatregelen zijn gelijklopend binnen alle jeugdbewegingen, 
vakantieorganisaties, speelpleinen … We leggen je hier de belangrijkste maatregelen uit, lees dit zeker 
goed door.  
 

3.1. Deelnamevoorwaarde 
 
Gezien we de maatregelen volgen, verkleinen we de kans dat er een uitbraak van het coronavirus kan zijn 
op kamp aanzienlijk. Maar jullie spelen daarbij ook een belangrijke rol. We willen jullie vragen in eerste 
instantie de deelnamevoorwaarden goed te lezen en na te leven:  

Ø Is/was je zoon ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp of 
vertoont hij/zij symptomen van COVID-19 (hoesten, keelpijn, verstopte neus, 
koorts, diarree, moeilijk ademen)? Dan kan hij helaas niet (meer) deelnemen. In 
dat geval betalen we het inschrijvingsgeld wel volledig terug na afgifte van een 
doktersbewijs.  

Ø Als je zoon tot een risicogroep behoort, is het je verantwoordelijkheid als 
ouder om dat aan te geven in de medische fiche en in te schatten of de 
ziekte door medicatie onder controle is en de zoon kan deelnemen. Heb je 
twijfel? Vraag dit dan zeker na bij een dokter en voeg vervolgens een attest 
toe waarbij de arts deelname toelaat. 

Een overzicht van de risicogroepen vind je via: https://covid-
19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 

Ø We vragen je de medische fiche die jullie van ons later nog zullen ontvangen eens 
de inschrijving is afgerond dan ook in te vullen en te bezorgen aan de begeleider 
bij het begin van het kamp   

Ø In functie van contacttracing houden we aanwezigheidsregisters, een 
contactlogboek en medische fiches voor, tijdens en na het kamp bij. We doen dat 
met de nodige zorg voor privacy.  

 
Als je de zomerplanning van je zoon/dochter vastlegt, hou je er best rekening mee dat je enige tijd tussen 
activiteiten met verschillende bubbels laat. Twee dagen tussen twee activiteiten laten is het minimum. 
Medische experts adviseren om een week tussen te laten en contact met andere mensen in die week te 
beperken, zeker als die mensen een risicoprofiel hebben. Snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. 
andere vakantiekampen, speelplein … wordt dus afgeraden.  
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3.2. Bubbels 
 

Op kamp zelf is de belangrijkste aanpassing dat we opsplitsen in contactbubbels van 
maximum 50 leden en leiders. Binnen deze bubbels zullen we samen spelen, eten, 
slapen … Binnen de bubbels hoeven we geen afstand te houden en geen 
mondmasker te gebruiken. Dat zorgt ervoor dat we zoals andere jaren leuke 
activiteiten kunnen doen. We moeten wel opletten dat we voldoende afstand 
houden tot de anderen. De bubbelverdeling zal er op kamp als volgt uitzien:  
 

Voor ons is deze bubbel-maatregel niet echt een grote aanpassing 
aangezien wij trachten met een groep van ongeveer 50 leden en 
leiding op kamp proberen te gaan.  

 

 
 

3.3. Algemene informatie 
 
Deze bubbel zal het hele kamp behouden worden en gebruiken we ook om het indienen van de bagage 
vlot te laten verlopen, bij het vervoer naar en terug van de kampplaats … 

Ø Bij het binnenbrengen van bagage zullen we met 1 richtingsverkeer werken. Er wordt gevraagd 
om niet met leden af te spreken om samen hun bagage af te leveren (met 
uitzondering van broers).  

Ø Voor het vervoer van en naar kamp (voor de leden die met de trein gaan) 
houdt dit in dat we in en rond het station ons moeten houden aan de 
regels die gelden bij externen. Het dragen van een mondmasker voor 
iedereen, het houden van 1,5m afstand en het ontsmetten van handen zal 
dan ook verplicht zijn.  
Voor de leden die op zondag 19 juli hun intrede maken in het kampgebeuren zal worden gevraagd 
om niet met gezinnen onderling af te spreken om naar het kampterrein te komen. Eenmaal je je 
op het kampterrein bevindt zal er gebruik worden gemaakt van een “Drop & Go” systeem. Dit 
houdt in dat je jouw kind afzet, installeert, eens rond kijkt indien je daar interesse toe hebt en 
daarna het kampterrein terug verlaat. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de interactie tussen 
verschillende gezinnen zo klein mogelijk wordt. 

Ø Deze maatregel zorgt ervoor dat er dit jaar uitzonderlijk geen bezoekdag zal zijn.  
Ø Als contactbubbel komen we zo weinig mogelijk in contact met externen. Let erop dat je op 

momenten waarop je in contact komt met leden of leiding van een bubbel, bv. Als je valiezen 
brengt, als je jouw kind(eren) afzet of komt ophalen …, de nodige basismaatregelen volgt: Hou 
1,5m afstand, draag een mondmasker en let op handhygiëne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bubbel 1:  
Leeuwkes, Jongknapen, 
Knapen, Jong-Hernieuwers en 
Hernieuwers.  
De leiding en de kookploeg 
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3.4. Activiteiten 
 
We houden bij de activiteiten op kamp ook rekening met volgende aandachtspunten:  

Ø We doen zoveel mogelijk activiteiten buiten, in openlucht het risico op besmetting 
nog te verkleinen. Zorg voor aangepaste kledij voor verschillende 
weersomstandigheden.  

Ø We beperken het contact met externen maar dit is niet altijd mogelijk, denk 
bijvoorbeeld aan het vervoer van en naar de kampplaats. We vragen daarom graag 
twee mondmaskers (liefst stoffen) te voorzien voor -12/+12-jarige deelnemers. 
Voor jongere kinderen wordt het gebruik van mondmaskers afgeraden, zij hoeven 
dit dus ook niet te voorzien. MAAR omdat zij samen met +12-jarigen in een bubbel 
zullen vertoeven, is het noodzakelijk dat ook zij hun mondmasker meenemen. 

Ø We hebben extra aandacht voor hygiëne:  
§ Handhygiëne is essentieel. 
§ We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en reinigen 

contactoppervlakken tussendoor. 
§ We voorzien zelf extra materiaal maar vragen daarnaast om je kind  het 

volgende mee te geven: 
Ø Extra zeep (indien mogelijk ecologisch, zeker op tentenkamp) 
Ø Papieren zakdoeken  
Ø Eventueel handgel 

Ø We letten erop dat we voldoende rust inbouwen.  
 
 

 
 

3.5. In geval van ziekte  
 
Stel dat er toch iemand ziek wordt op kamp, dan volgen we de algemene noodprocedure die opgesteld 
werd. We voorzien een aparte ruimte waar de zieke kan rusten en laten een huisarts komen om de zieke 
te onderzoeken en te kijken of we extra stappen moeten ondernemen.  

Ø Mocht je kind ziek worden op kamp of we moeten bepaalde stappen uit de 
noodprocedure ondernemen, dan kan het zijn dat we je opbellen om je zoon te 
komen ophalen. Zorg ervoor dat je daartoe gedurende het hele kamp de 
mogelijkheid hebt.  

 
 
Bedankt om deze maatregelen goed door te nemen. Samen zorgen we ervoor dat we het virus zo weinig 
mogelijk kansen geven.  
Heb je ergens vragen rond? Aarzel dan niet om contact op te nemen! 
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4. Brieven aan de leden 
 

4.1. De Koks 
 
Hallo liefste lidjes 
 
Na deze hele periode van stress en spanning rond corona kunnen we eindelijk terug naar iets uitkijken!!  
 
Ja hoor, we mogen op kamp! Even uitblazen in de mooie natuur van “les wallonies”. Dit jaar zitten we in 
de prachtige streek van Ocquier. 
 
Wat het eten betreft moeten jullie Galliërs zich geen zorgen maken. Elke dag krijgen jullie je eigen portie 
magische drank om aan de dag te beginnen. Het drankje waar we het namelijk over hebben is een speciaal 
drankje om corona te kunnen bestrijden. Alleen de beste koks uit Zaffelare kunnen dit drankje produceren. 
Hoe dit drankje werkt zullen jullie ontdekken op ons kamp … 
 
Elke maaltijd is in de natuur gevangen door Obelix en zijn leerling Jef. Dit wil dus zeggen ELKE AVOND 
EVERZWIJN! Meester koks Warre en Lennert zullen daarna de everzwijnen bereiden zoals ons 
overgrootmoeder het ons geleerd had. Wij kijken er alvast naar uit om echte galliërs van jullie te maken! 
Jullie ook? 
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4.2. Leeuwkes & Jongknapen 
 
Dag beste leeuwkes en jongknapen! Ik hoop dat jullie allemaal even hard uitkijken naar kamp als jullie 
leiding. Jullie zullen wel veel energie opgespaard hebben tijdens die quarantaine zeker! Maar gelukkig 
heeft die vleermuis in China de tofste week van het jaar niet van ons kunnen afpakken. 
 
Nu waren we wel verrast toen we hoorden dat ons kampterrein een eeuwenoud Gallisch dorp bleek te 
zijn. De kampboer vertelde ook dat er nog steeds Galliërs vertoeven en het blijkt dan nog het dorp van 
Asterix en Obelix te zijn. Wow! Wie weet nemen ze ons mee op hun gekke avonturen en mogen we eens 
proeven van de befaamde toverdrank. Laat ons wel hopen dat die Romeinen ons met rust laten en niet 
voor de zoveelste keer het dorp proberen veroveren. Maar iedereen weet dat je met de jongknapen van 
Zaffelare niet kunt sollen! 
 
Asterix en Obelix doen ook mee aan de Olympische Spelen en hebben nog een paar kandidaten nodig om 
mee te doen en ze denken dat jullie daar wel geschikt voor zijn. Enkele disciplines zijn Romeinwerpen, 
Romeinenbowling, gladiatorengevechten, everzwijnen schieten, steenheffen,… In het oude Rome worden 
de spelen dus geen jaar uitgesteld door corona! 
 
Asterix en Obelix hebben jullie leiding ook al instructies meegegeven om jullie op te leiden tot echte 
Galliërs. Jullie leiding hopen dat jullie er klaar voor zijn en dan zien we jullie daar! Asterix en Obelix kijken 
alvast uit naar jullie komst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Neem zeker al jullie Asterix & Obelix stripboeken mee om helemaal in de sfeer te komen!  
 
Groetjes jullie leiding Nalon, Nibor & Nomis



 

14  

KSA Zaffelare Kamp 2020 Ocquier 
 

 

4.3. Knapen & Jonghernieuwers 
 
 
Dag Knapen en Jonghernieuwers! 
 
Na een heel (lang) poosje (saai) thuis te zitten zonder die leuke KSA-zondagnamiddagen, is het eindelijk zo 
ver... Jaja, KSA-kamp is eindelijk in zicht en is er sneller dan je denkt! 
Dit jaar gaan we met zijn allen naar het mooie Ocquier in de provincie Luxemburg waar we 10 dagen zullen 
vertoeven tussen de Waalse bossen!!  
 
Wij zien het alleszins al helemaal zitten, ondanks de vele regels die we zullen moeten volgen om het virus 
te voorkomen! Wij hopen dat jullie er even veel naar uitkijken als ons en dat we er samen de leukste 10 
dagen van het jaar kunnen van maken! 
 
We kunnen jullie wel al verklappen wat het kampthema van dit jaar zal worden. Het thema van dit jaar is 
namelijk: ‘’Asterix en Obelix’’!  
Het kamp zal draaien rond deze stripfiguren die het durfden opnemen tegen de sterke Romeinen. Wie 
weet gaan wij dit jaar ook everzwijnen braden boven onze kampvuren of toverdrankjes maken…  
 
Naar het schijnt  heeft Asterix al het recept gelekt om het welbekende toverdrankje te maken.   Zijn jullie 
in staat om deze ingrediënten te vinden?! Wij kijken er alvast heel hard naar uit en tot binnenkort! 
 
 

  
 
 
 
 
Liefst jullie leiding: Cacofonix Lukax, Geriatrix 
Matisseux en Unhygienix Brentius
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4.4. Hernieuwers 
 
Hallo daar beste leden, ik weet niet of jullie het al gehoord hebben maar er is een of ander virus in omloop 
in het land. Door dit virus zouden we van de regering eerst moeten thuisblijven maar toen weer niet en 
toen weer misschien wel maar dan mochten we uiteindelijk toch vertrekken.  
 
Communicatie is natuurlijk moeilijk in het jaar 50 voor Christus nu alles nog met de postduif moet 
verstuurd worden. Laat ons hopen dat dit over een 2070 tal jaar beter is, ahum. Maar eind goed al goed 
we kunnen deze zomer weer op onze jaarlijkse kamp vertrekken. En geef nu zelf toe wie had iets anders 
verwacht als zelf het Romeinse rijk ons niet klein kan krijgen waarom zou zo een virus dat dan kunnen. 
Voor ons is er dan ook geen probleem want onze druïde heeft namelijk al een paar maanden geleden een 
vaccin ontwikkeld. Maar mondje dicht hierover want als Marc Van Ranst dit te weten komt kunnen we ons 
aan een zware belegering verwachten.  
 
Maar zoals al verteld werd is het tijd voor onze jaarlijkse kamp. Dit jaar zitten we in de buurt van Durbuy, 
meer bepaald in het dorpje Ocquier. Hier hebben we een veld langs de rivier waar we 10 dagen lang  samen 
Menhirs zullen rondsleuren, romeinen in elkaar gaan slaan en bang zijn dat de hemel op ons hoofd valt. Ik 
hoop dat jullie even enthousiast zijn als jullie leiding want wij staan alvast te springen om te vertrekken. 
Tot dan! 
 
Veel liefs van jullie leiding, 
Helmut lottix, Bruce Willix en Jacky X 
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5. Inschrijving kamp online 
 
Dit jaar werken we, door omstandigheden, niet meer met 1-op-1 afspraken voor het inschrijven van 
zoonlief.  
Daarom zullen we het moeten doen met online inschrijvingen. Dit is voor ons de eerste keer dat wij met 
online inschrijvingen werken en hebben ervoor gekozen om dit via Google Forms te doen.  
 
Hoe inschrijven?  

1. Klik op volgende URL (https://forms.gle/RfASHTRsnFSS821PA) om de inschrijving te starten.  
2. Vul de gegevens in die worden gevraagd.  
3. Verstuur het formulier indien je klaar bent.  

 
 

6. Medische steekkaart 

 

Het medische fiche zal door ons worden doorgestuurd eenmaal wij de inschrijving ontvangen 
hebben. Het is de bedoeling dat je zo lang mogelijk wacht met het invullen van de medische fiche 
omdat wij willen dat alle gegevens, en dan vooral die van Corona up-to-date moeten zijn.  

Het zal dan ook de bedoeling zijn om het medische fiche pas af te geven bij vertrek aan een van de 
begeleiders aanwezig.  

Let op! Bij het medische fiche moeten ook 2 gele briefjes van de mutualiteit worden toegevoegd.  

 

 
7. Afsluiter 
 
Liefste leden, beste ouders  
 
Dit is alle informatie die nodig zou moeten zijn om je voldoende te kunnen informeren over hoe wij ons 
kamp trachten te organiseren. We weten dat het een serieuze boterham is om te verwerken maar 
vragen om alles aandachtig door te nemen.  
 
We zijn er ons van bewust dat velen onder jullie nog met vragen zullen zitten en zijn vanzelfsprekend dus 
ook bereid die vragen te beantwoorden.  
 
Aarzel niet en contacteer ons!  
 
Wij kijken alvast uit naar een kamp zoals we er nog nooit een gehad hebben. Dit kunnen we letterlijk en 
figuurlijk opvatten natuurlijk maar we beloven dat het weer een spetterende editie wordt die we niet rap 
zullen vergeten.  
 
Groetjes!  


