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Woord van de bondsleiding 

Lieve leden, ouders en sympathisanten, 

Het is weer zover, het hoogtepunt van elk 

KSA-jaar waar iedereen vol spanning naar 

uitkijkt! Het duurt 9 dagen, het is 

(hopelijk!) stralend weer, er worden 

nieuwe vriendschappen gemaakt, maar 

het is er vooral fantastisch van de eerste 

tot de laatste seconde; goed geraden, het 

is het KSA-kamp! 

Als je dit boekje hebt ontvangen ga je definitief mee op deze 

9-daagse vol avontuur! Een leukere manier om je vakantie 

door te brengen kunnen wij niet bedenken! 

In dit boekje vinden jullie alle nodige informatie in verband 

met het kamp. Wanneer we jullie verwachten, wat (en wat 

niet) in jullie valies thuishoort, wie elke dag voor heerlijke 

kampkost zorgt, naar welk adres mama en papa brieven 

kunnen sturen etc. 

Ook lijsten we hier nog eens alle nodige informatie op over de 

maatregelen die wij getroffen hebben i.v.m. corona op om 

een zo veilig en leuk mogelijk kamp te garanderen! 

We tellen samen met jullie af naar 21 juli en zijn vastberaden 

om er met z’n allen een onvergetelijke tijd van te maken! 

Tot op kamp, 

Stevige KSA-groet 

Hanne en Jaro 
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Praktische informatie 

KAMPPERIODE 
 

Ons negendaagse zomerkamp 2021 vindt plaats voor alle 

takken (sloebers, piepjongknapen, jongknapen en Knapen) 

van: 

Woensdag 21 juli 

2021 tot en met 

donderdag 29 juli 2021  

KAMPPRIJS 
 

In onze kampprijs is zoals gebruikelijk alles inbegrepen: 

overnachting, maaltijden, vieruurtjes, dessertjes, 

materiaaltransport, verzekering, activiteiten etc. Doordat de 

KSA-kas fors in de prijs zal tussenkomen, is onze kamprijs aan 

de democratische kant, namelijk € 135 

BELANGRIJK: 

• Gezinnen die een tweede kind hebben dat meegaat 

• betalen € 125, voor een derde kind € 120 

• De betaling moet gebeuren via overschrijving met de 
mededeling “naam of namen van het/de kind(eren) + kamp 
2020”. Gelieve dit voor zaterdag 10 juli 2021 over te 
schrijven op rekeningnummer BE24 0010 6856 5538 

• Aangezien alles in de kampprijs is inbegrepen (op 

uitzondering van kampkaartjes, komt later nog terug), 

vragen wij met aandrang om NIET te OVERDRIJVEN in 

het meegeven van ZAKGELD 
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KAMPLAATS 
 

Het is elk jaar opnieuw spannend om te weten te komen waar 

de reis naar toegaat. Deze zomer trekken we op kamp naar 

Bras-Haut (Libramont-Chevigny), Luxemburg.  
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ACCOMMODATIE 
 

 

Tien dagen lang huren we een weide van een vriendelijke 
boer. De boer woont niet ver van het terrein zodat we 
onze ijskast en diepvries bij hem kunnen plaatsen. Hij 
staat ook in voor het brengen van water en geeft advies 
over de mogelijkheden in de buurt! 

Zoals elk jaar kozen we voor een volledig tentenkamp 
voor alle groepen. Op het kampterrein worden heel wat 
tenten opgesteld. Naast de verschillende slaaptenten per 
leeftijdsgroep worden ook gemeenschappelijke tenten 
zoals de EHBO-tent, de douchetent, de wastent, de speel- 
tent, WC- tent enz.. opgesteld. Daarnaast zijn er ook lo- 
gistieke tenten zoals de materiaaltent en de kokstent. Jul- 
lie merken dat er meer dan genoeg tenten zullen aanwe- 
zig zijn zodat we ons bij slecht weer nog steeds kunnen 
amuseren! Voor de frissere avonden voorzien we ook 
tentverwarming. 
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Naast de tenten worden er per leeftijdsgroep eettafels 
voorzien waarboven grote shelters (zeilen) worden ge- 
spannen ter bescherming tegen zon, regen en wind. 

Aan sanitaire voorzieningen geen gebrek: we kunnen 
pronken met twee douches die voorzien zijn van stro- 
mend warm water. We beschikken ook over twee zelfge- 
maakte toiletten die van het nodige comfort zijn voor- 
zien. 

Koken zal door onze kookploeg (zie ook verder) gebeuren 
in een daartoe volledig uitgerust keukentent. Het kokke- 
rellen gebeurt op gasbekkens en drinkbaar water wordt 
aangekocht. De +12 - leden koken zelf op houtvuren. 

Op gebied van slaapgelegenheid brengt elke sloeber, 

piepjongknaap en jongknaap een veldbed mee. De +12 

zullen naar jaarlijkse gewoonte aan de hand van balken 

en sjortouw een comfortabel bed sjorren. 
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KOOKPLOEG 

Ook dit jaar zal het koksteam 

opnieuw bestaan uit een aantal oud- 

leiding en vertrouwde kookouders! 

We stellen hen graag even voor: 

Nicole (mama van leiding Douwe, 

Milan en Jaro) gaat al 6  jaren mee 

als kookouder en heeft dus al een 

ruime ervaring om 

steeds opnieuw heerlijke maaltijden op ons bordje te 

toveren! 

Karen en Frederik (ouders van Oscar (Knaap), Martha 

(Jongknaap) en Rosie (Sloeber)) zijn ook inmiddels oude 

bekenden van het koksteam. Met hun vele ervaring hebben 

we er ook dit jaar opnieuw het volste vertrouwen in dat ze 

het fantastisch zullen doen! 

Ook zijn we blij om oud-leiding opnieuw in de keuken te 

mogen verwelkomen: Margot, Djien en Evelien staan dit 

kamp at your service: aan enthousiasme en vrolijkheid bij 

deze mensen geen gebrek! Daarnaast gaan ook Lars en Jaro 

mee als koks aangezien zij de eerste dagen van juli op 

buitenlands kamp gaan en het gewone KSA-kamp ook niet 

kunnen missen! 

En Danny, de peter van oud-leiding Evelien, zal opnieuw de 

werkende leiding dit jaar op voorkamp voorzien van de 

heerlijkste gerechten en zijn goede adviezen! 

Omdat een volledig kamp toch wel wat vermoeiend is, zullen 

Nicole, Djien en Margot na 5 dagen afgelost worden door 

Karen, Frederik en Evelien. 
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KSA Melle 
Naam kind 

Rue de Lhommal 21 
6800 Bras-Haut 

 

PROGRAMMA 
 

Over de activiteiten willen 

we nog niet veel 

verklappen, dit moet 

uiteraard een verrassing 

blijven! Je kan er wel van 

op aan dat er iedere dag 

opnieuw een ruime variatie 

aan activiteiten wordt aangeboden, aangepast aan elke 

leeftijdsgroep. Op kamp is er wel een gezamenlijk thema 

waarrond de meeste activiteiten worden opgebouwd. Maar 

zoals we daarnet schreven, moet je je geduld nog even op de 

proef stellen… Tip: hou zeker onze Facebookpagina in de 

gaten, waarop soms hints naar het kampschema verschijnen. 

POSTADRES 
 

Kaartjes krijgen is altijd fijn! Kaartjes en brieven zijn dan ook 

welkom op onderstaand adres: 
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NOODGEVALLEN 
 

In noodgevallen kan u ons rechtstreeks telefonisch bereiken 

op: 

0499/40.25.72 (Hanne, bondsleiding) 

0487/86.08.80 (Jaro, bondsleiding) 

Voor onze allerkleinsten kan er een regeling getroffen worden 

als er ouders zijn die tijdens het kamp eens willen opbellen. 

We vragen wel om dit vooraf met de leiding van de groep te 

bespreken.  

BEZOEK 
 

Gezien de huidige coronamaatregelen kunnen we de eerste 

kampdag niet als bezoekdag laten doorgaan; ook vragen wij 

om tijdens het kamp niet op bezoek te komen. Deze afspraak 

maken we om te vermijden dat de kampsfeer wordt 

verstoord en moet bijgevolg strikt nageleefd worden. 
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Concrete afspraken 

VERTREK, GEEN KAMPMAALTIJD DIT JAAR 
 

Zoals jullie weten vangt het kamp aan op woensdag 21 juli. 

We vragen aan de ouders om zelf hun kind naar de 

kampplaats te brengen. 

Indien het niet mogelijk is om jullie kind te brengen, vinden wij 

hier zeker een oplossing voor! Geef tijdig een seintje aan de 

bondsleiding en zij zorgen dat uw kind met iemand kan 

meerijden! 
 

Dit jaar voorzien we, gezien de coronamaatregelen en om 

grote bijeenkomsten te vermijden niet de mogelijkheid om bij 

aankomst een warme maaltijd te benutten. 

Meer info over vertrek en terugkeer onder de titel 

“coronamaatregelen”.
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Corona-maatregelen 
ALGEMEEN: WIE MAG ER MEE OP KAMP? 

In principe mag iedereen mee met ons op kamp. Er zijn echter 

twee belangrijke uitzonderingen: 

• Leden die tot een risicogroep behoren, mogen enkel 

deelnemen aan het zomerkamp indien ze 

uitdrukkelijk de toestemming van hun ouders/voogd 

of van hun huisarts hebben. 

• Indien kinderen ziek waren tot vijf dagen voor het 

kamp, kunnen wij ze helaas ook niet ontvangen. 

Elke ouder is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen 

of jongeren mee te laten gaan op kamp. Dit houdt in dat we 

van u zelf verwachten dat indien u denkt dat uw kind tot een 

risicogroep behoort, u dit ook controleert. Hiervoor kan u bij 

de huisarts terecht. 

We briefen de leidingsploeg over het stappenplan bij een 

ziekte. Bij een zieke zullen we de besmetting ook melden bij 

de overheid zodat de coronatracers hun werk kunnen doen. 

Wij willen u graag ook informeren over het belang van het 

bijhouden van een contactlogboek door de leiding. Deze 

gegevens zullen wij ook tot een maand na
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het kamp bijhouden en indien nodig doorgeven in functie van 

eventuele tracing wanneer een deelnemer besmet is met corona 

en dit mogelijks al tijdens het kamp zo was. 

 
 

ORGANISATIE VAN HET KAMP 
 
Vorig jaar moesten wij het kamp zo organiseren dat er telkens 
voldoende afstand kon bewaard worden tussen de twee bubbels. Dit 
jaar geldt echter de regel dat het kamp mag doorgaan bestaande uit 
één bubbel van 100 personen. We blijven onder de grens van 100 
personen en ook wij kunnen dus in 1 grote bubbel op kamp gaan! 
 
Dit is zeer goed nieuws omdat dit het voor ons en jullie 
organisatorisch veel makkelijker maakt en omdat we dan niet van 
elkaar worden gescheiden.  
 
Uiteraard houden wij nog steeds rekening met de huidige 
gezondheidsmaatregelen die op dit moment gelden. Zo zal er 
gevraagd worden om per gezin een busje ontsmettingsgel mee te 
geven zodat we onze handen voldoende kunnen ontsmetten. Ook 
wordt de HUDO meermaals per dag gekuist en voorzien wij 
voldoende mogelijkheden om de handen te wassen. Daarnaast is er 
ook al hierboven vermeld dat wij de luxe hebben een douche te 
kunnen bouwen die van warm water is voorzien en zullen wij 
voldoende douchemomenten inlassen.  
 
Indien er nog vragen of bezorgdheden zijn hieromtrent, kan u steeds 
naar de bondsleiding bellen of mailen.  
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AANKOMST EN VERTREK 

De leden worden dus verwacht op woensdag 21 juli op het 

kampterrein. Doordat we op het aankomstmoment niet 

kunnen voldoen aan de social distancing regels, laten we dit 

jaar de kampmaaltijd bij de aankomst opnieuw niet 

doorgaan.  

 

Doordat we het kamp kunnen laten doorgaan in 1 bubbel, 

zal ook de aankomst en vertrek op kamp vlotter kunnen 

verlopen dan vorig jaar. We werken dit jaar niet meer met 

twee shiften bij de aankomst en vertrek maar iedereen zal 

op woensdag 21 juli vanaf 12u tot 14u welkom zijn. We 

willen wel dit jaar opnieuw met een Kiss & Ride systeem 

werken (weliswaar minder streng dan vorig jaar). Dit omdat 

we willen vermijden dat er te veel mensen tegelijk op het 

kampterrein zullen verzamelen. Zo willen we opnieuw het 

systeem van vorig jaar hanteren waarin jullie met de auto 

tot op het kampterrein rijden en de valiezen uitladen. Jullie 

kunnen gerust uit jullie auto stappen, met een mondmasker 

aan, en afscheid nemen van jullie kinderen. De leiding zal 

helpen met de valiezen aan te nemen en de bedjes te 

installeren. Er zal ook een leiding staan aan het begin van 

het kampterrein die jullie zal begeleiden tot waar jullie 

mogen rijden. Deze leiding zal ook erop toe zien dat er niet 

te veel auto’s op het kampterrein tegelijk zijn en zal de 

aankomst vlot laten verlopen.  

 

De kids-ID’s en de eventuele medicatie kan bij de aanvang 

van het kamp enkel worden afgegeven aan Jaro of Hanne. 

Zij zullen aan het begin van het kampterrein staan. 
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HYGIËNE EN WAT BIJ BESMETTING? 

Dit jaar is hygiëne nog steeds noodzakelijk: handen 

wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren 

zakdoek, zorgen voor afsluitbare vuilbakken … 

We bouwen een vaste routine waarbij de handen grondig 

worden gewassen voor en na iedere activiteit(enblok), voor 

en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes, bij het gebruik 

van materialen, bij externe activiteiten en bij thuiskomst, bij 

niezen/hoesten en na elk toiletbezoek. 

Om erop toe te zien dat deze maatregelen grondig worden 

nageleefd, wordt er een à twee verantwoordelijken 

aangesteld die hierop toezien. 

Indien er een besmetting wordt vastgesteld, quarantineren 

we het kind/de leiding onmiddellijk. De 

hygiëneverantwoordelijke zal de enige zijn die – met 

mondmasker en handschoenen – de besmette persoon zal 

verzorgen. Alle ouders worden per direct ingelicht van de 

situatie en wat dit betekent voor het verdere verloop van het 

kamp. 
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EINDE KAMP 

De leden vertrekken net zoals vorig jaar één dag vroeger 

dan normaal, op 29 juli. De ouders komen hen ook halen. 

Indien dit niet mogelijk is om vervoer te regelen, laat ons dit 

dan zeker weten zodat we samen een oplossing kunnen 

zoeken. Zo kan de leiding op 29 en 30 juli het kamp 

afbreken op een vlotte en veilige manier. 

Hierbij geldt hetzelfde principe als bij aankomst. We zouden 

hierbij ook met het Kiss en Ride-systeem werken, de bagage 

zal al opgeruimd klaar staan zodat dit vlot kan worden 

opgehaald.  



17 
 

 

Wat neem ik mee? 
 

Om te vermijden dat sommige auto’s zullen uitpuilen van de 

bagage, bieden wij iedereen de kans om op woensdag 14 JULI 

van 9 tot 20 uur een deel van de bagage af te zetten aan het 

lokaal. Samen met het kampmateriaal wordt de bagage dan 

met de vrachtwagen de volgende dag naar Bras-Haut 

gebracht. Alle kinderen die met iemand anders meerijden, 

moeten alleszins die avond hun bagage afgeven, tenzij je 

anders overeenkomt. De bagage in de TERUGREIS wordt met 

jullie terug meegevoerd. Indien de auto te klein is voor al de 

bagage, kan hiervoor ook een oplossing gevonden worden. In 

dit geval kan de resterende bagage ‘s anderendaags op 

zaterdag 31 juli afgehaald worden aan het KSA-lokaal. Dit kan 

dan van 10 tot 19 uur. 

KSA-UNIFORM VERPLICHT!! 
 

Ook op kamp verwachten we dat jullie hemd tiptop in orde is. 

Op kamp maakt jullie hemd dan ook deel uit van de officiële 

KSA-tenue. Vergeet er zeker ook niet jullie oranje KSA sjaaltje 

aan te hangen, zo kunnen we bij goed weer de hemden in de 

tent achterlaten en de sjaaltjes rond de nek dragen. Het 

uniform is vooral van belang wanneer we het kampterrein 

verlaten voor een stadsspel, dagtocht, bosspel,… Zo kan de 

leiding alle leden beter in het oog houden wanneer ze het 

terrein verlaten! 

Mogen wij nogmaals met aandrang vragen de HEMDEN en 

SJAALTJES DUIDELIJK te NAAMTEKENEN. Iedereen heeft 

namelijk hetzelfde KSA hemd dus is het zonder naam zo goed 

als onmogelijk te weten van wie welk hemd is. 
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MEDISCHE FICHE 
 

Dit door het ministerie van Jeugdwerk opgelegde papier, is 

normaal gezien reeds in ons bezit. Mogen we vragen om bij 

aankomst op het kampterrein de Kids-ID ( of 

identiteitskaart) van uw kind en twee klevertjes van de 

mutualiteit aan de bondsleiding af te geven.  

MEDICATIE 
 

Alle kinderen die medicijnen moeten innemen tijdens het 

kamp, zijn verplicht dit te melden aan de leiding. De 

medicijnen worden bij aankomst door de EHBO- 

verantwoordelijken (Hanne en Famke) in bewaring 

genomen en zij zullen ervoor zorgen dat de medicijnen 

ingenomen worden zoals voorgeschreven. 
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LUIZEN 
 

Mogen wij vragen om de week voor kamp zeker nog eens te 

checken of er geen luizen aanwezig zijn. Indien dit wel zo is, 

vragen we jullie om deze zeker te behandelen en dit ook mee 

te delen aan de leiding bij aankomst. Zo kunnen wij verder 

behandelen indien nodig en verdere verspreiding tegengaan. 

BAGAGE ALGEMEEN 
 

VOOR ALLE TAKKEN: 
 

!!!! Ouders, even je aandacht !!!! 

Mogen wij vragen (lees smeken) om alle kledingstukken 
van een kenteken te voorzien. Niet alleen T-shirt, trai- 
ningspakken, ondergoed,... maar ook zakdoeken, was- 
handjes en kousen moeten gemerkt worden. Want na ie- 
der kamp kunnen wij een kledingsboetiek openen van 
achtergelaten spullen!! 

Naast een kenmerk aanbrengen is het zeker aan te raden 
je kind(eren) te betrekken bij het klaarmaken van hun ba- 
gage. Op deze manier weten zij wat ze allemaal mee heb- 
ben en waar in hun reiskoffer/rugzak zij alles snel kunnen 
terugvinden. Geef je kinderen bovendien een inventaris- 
lijst mee zodat zij op het einde van het kamp kunnen con- 
troleren of zij alles nog hebben. 

Zorg ervoor dat je je kinderen uitsluitend speelkledij mee- 
geeft ! 

 

Hieronder vindt je een lijst van alle mogelijke spullen die 
mee moeten op kamp. De één wordt al iets sneller vuil 
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dan een ander. Hou daar rekening mee, maar overdrijf 
niet. Lees onderstaande lijst aandachtig en telkens je iets 
in de rugzak duwt, kleur je het lachende gezichtje. 

 

☺ Pyjama 

☺ Knuffel 

☺ Slaapzak ( dik genoeg!) (eventueel een deken) 
 

☺ Tandenborstel 

☺ Tube tandpasta 

☺ Bekertje 

☺ Zeep 

☺ Kam of borstel 

☺ Toiletzak om alle bovenstaande spullen in op te bergen 

☺ 4 washandjes 

☺ 3 badhanddoeken 

☺ 3 keukenhanddoeken 
 

☺ KSA-HEMD (zeker je naam laten in naaien !!) 

SLAAPGERIEF 

TOILETGERIEF 

KLEDIJ 
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☺ KSA- SJAALTJE ( zeker je naam laten in naaien!!) 

☺ Voldoende andere T-shirts 

☺ Enkele korte broeken, rokjes of shorts 

☺ 2 lange broeken (eventueel training) 

☺ 2-tal warme pulls 

☺ Regenjas of KW 

☺ Zonnepet (niet vergeten a.u.b.. we rekenen op goed 
weer!!) 

☺ Voldoende ondergoed en zakdoeken 

☺ Zwemgerief (ook zwemhanddoek) 

☺ Een stevige zak voor het vuilgoed in op te bergen. Ze- 
ker niet vergeten ! 

 

☺ 1 paar lichte schoenen (sandalen of sloffen) 

☺ 1 paar sportschoenen 

☺ 1 paar goede, waterbestendige wandelschoenen 

☺ 1 paar laarzen om het Belgisch regenweer te trotseren 

☺ Genoeg gewone kousen (min. 10, bij zweetvoeten het 
dubbele) 

 

VOOR DE VOETEN 

SCHRIJFGERIEF 
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☺ Balpen 

☺ Briefpapier, en omslagen (kampkaartjes zijn bij ons 
verkrijgbaar) 

☺ Adressenlijst 

☺ Enkele postzegels (kunnen ook op kamp verkregen 
worden) 

 

 

☺ Eén pot beleg per gezin (choco, jam, smeerkaas,...) om te 
delen met iedereen 

☺ Een doosje cacaopoeder of een pakje gemalen koffie per 

gezin 

(Note: beleg/cacaopoeder/koffie wordt bij het begin van het kamp in een pot 
per bubbel gestoken, om bij elk ontbijt te gebruiken. Naamtekenen is dus 
overbodig/niet nodig) 

☺ Stevige plastieken of ijzeren drinkbeker 

☺ Bestek: vork, mes, lepel en evt. kleine lepel 

☺ Gamel of onbreekbaar plastieken bord 
 

☺ Zaklantaarn met bijbehorende reserve batterijen 

☺ 2 rollen wc- papier 

☺ Klein rugzakje 

ETEN & EETGERIEF 

VARIA 
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☺ Medicijnen (af te geven aan de leiding bij aankomst) 

☺ Zakgeld: 10 euro is ruim voldoende ! 

☺ Enkele stripverhalen om in te lezen tijdens de siësta 

☺ Klein gezelschapsspel 

☺ Zonnecrème 

☺ Een bus handontsmettingsgel per gezin! 

☺ Luchtmatras, zwembanden, of ander opblaasbaar ma- 
teriaal om in het water mee te spelen ( Hou er rekening 
mee dat dit mogelijks stuk kan zijn na het kamp) 

 

 

☺ Radio, MP3-speler, videospelletjes, GSM,... Dergelijke 

zaken kunnen alleen maar stuk gaan en heb je zeker niet 

nodig op een KSA-kamp. (Zoiets meenemen = inbeslagname 

door de leiding). Met andere woorden laat dit gewoon thuis. 

 

 
☺ Slecht humeur, stapels snoep 

WAT NIET MEE MAG 
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Extra bagage: 
 

Voor de Sloebers en Piepjongknapen 
 

 

• Om te slapen brengen jullie een veldbed mee. Dus 
geen luchtmatras. 

• Zorgen dat je bagage in een valies wordt gestoken en 
niet in een rugzak of sporttas. Ook heel handig is het 
feit mocht alles per dag in plastiekzakjes zitten. Dit is 
een stuk makkelijker in gebruik. 

• Kleren die heel vuil mogen worden. 

• Uiteraard mag ook je troeteldiertje mee. 

• Klein rugzakje voor op dagtocht 

• Eventueel een voorleesboekje 

 

Voor de Jongknapen 
 

 

• Jullie nemen net als bij de sloebers een veldbed mee 
(dus geen luchtmatras). 

• Indien je behoefte hebt aan een knuffeldiertje zoals 
bij de sloebers, dan neem je dit gewoon mee. 

• Ook voor jullie geldt dat alles liever in een reiskoffer/- 
tas zit dan in een rugzak of sporttas. Dit is echt handi- 
ger in gebruik. 

• Extra deken 
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• Eventueel voorleesboeken 

• Klein rugzakje voor op dagtocht 

 

Voor de +12 
 

 

Aangezien jullie al iets groter zijn, moeten jullie iets meer 
materiaal meezeulen. 

• Je bagage steek je ook best in een valies. 

• Degelijke trekrugzak voor op tweedaagse. 

• Luchtmatras (is niet gelijk een plastieken waterma- 
tras). 

• Slaapmatje voor onder je luchtmatras 

• Goede (ingelopen) stapschoenen voor de tweedaagse 
en goede kousen voor in jullie stapschoenen! 

• Zakmes & aardappelschiller. 

• Extra keukenhanddoeken 

• Vork, mes, lepel en ev. klein lepeltje, een gamel en 
drinkfles. 

• Extra lange broek 

• Vuilniszak en een aantal kleinere zakjes. 

• Ongeveer 75 m stevige sjortouw (bestaat uit 3 vlech- 
ten sisaltouw). Zeker geen plastieken touw! 

• Handschoenen (voor het sjorren) 
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• Misschien iets meer zakgeld 

• Donkere kledij 

• Jullie mogen een GSM meenemen, maar die kunnen 
jullie alleen op bepaalde momenten gebruiken. 

 
 

 

 

Zo, met dit boekje hopen we een antwoord te hebben 

gegeven op al jullie vragen! 

Aarzel niet om Jaro en Hanne te contacteren bij vragen of 

opmerkingen! 

 

 
Wij tellen alvast vol spanning af tot 21 juli! 

 

 
Veel liefs 

De leiding 


