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BONDSARTIKEL
Beste ouders
 
Hier zijn we weer met het laatste bonds artikel van het jaar. Na een lange tijd waar we geen
KSA-activiteiten hebben mogen organiseren door COVID 19. Naast de activiteiten die niet zijn
mogen doorgaan moesten we ook jammer genoeg ons eetfestijn en paaseitjesverkoop
afgelasten . Gelukkig kregen we groen licht van de overheid om op zomerkamp te laten
doorgaan. Daar zijn wij fantastisch blij mee! Het zal anders verlopen dan andere jaren maar we
maken er absoluut de mooiste afsluiter van dit KSA-jaar van.  
 
Hoe concreet anders het zomerkamp zal verlopen komen jullie hieronder te weten...
 
Data zomerkamp
 
Het kamp zal plaatsvinden van 21 tot en met 27 juli voor alle groepen. 
We hebben er bewust voor gekozen om het zomerkamp in te korten zodat de jongste groep (de
leeuwtjes) mee kunnen gaan. De leeuwtjes gaan normaal zes dagen mee en zullen er dit jaar
zeven dagen meegaan zodat er geen kindjes moeten achter komen en iedereen op hetzelfde
moment vertrekt en terugkomt met de bus. Voor de oudere groepen lijkt het misschien minder
leuk dat het kamp wordt ingekort maar bezoekdag, dagtocht en tweedaagse gaan niet meer
door dus is er eigenlijk evenveel speeldagen op het terrein zelf als andere jaren. Bovendien is
het al een hemels geschenk dat we mogen vertrekken, niet?
 
Kampadres voor brieven van alle soorten!
 
Roosterbergstraat 36
3680 Opoeteren 
Limburg
 
Kampthema 
 
Na een ellenlange periode thuiszitten, is het dringend tijd om los te barsten. We doen dat op zen
ROO’s met ons kampthema: “LOSLOPEND WILD”. We trekken ons allemaal terug in de jungle en
laten het wildste van onszelf zien tijdens een safari tussen coole tenten, beestige kookouders,
zelfgesjorde tafels en de vrije natuur! Doe alvast wat inspiratie op in films als Indiana Jones,
The Junglebook, De Leeuwenkoning ...
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aantal bubbels die meegaan op kamp
 
We hebben ervoor gekozen om slechts met 1 bubbel (max. 50 mensen) op kamp te gaan, omdat
meerdere bubbels binnen hetzelfde terrein praktisch niet haalbaar is. Het kampterrein van dit
jaar heeft geen gebouw waar eventueel leden zouden kunnen in slapen, als tweede eetplaats of
extra plaats om te spelen kan gebruikt worden. Het terrein heeft enkel een kleine sanitaire blok
waar de afstand tussen twee bubbels niet bewaard kan blijven en niet kan voldaan worden aan
de regels die er zijn. Dit kampterrein ligt al meer dan een jaar op voorhand vast en gezien de
kleine tijdsspanne die er is voor zomerkamp en de examens die in aantocht zijn voor de leiding is
het niet mogelijk om last minute nog op zoek gaan naar een ander terrein met wel een gebouw
met meer plaats om twee bubbels af te scheiden. Daarnaast hebben we niet de middelen om
materiaal te voorzien voor twee bubbels. Het is natuurlijk zeker de bedoeling dat iedereen mee
kan, we doen alles wat kunnen om dit waar te maken, want KSA is voor iedereen en samen is
alles leuker!
 
Aangepaste activiteiten
 
Dit jaar zal er geen bezoekdag, dagtocht en tweedagse doorgaan omdat we zoveel mogelijk
contact met externen willen vermijden. Binnen onze bubbel op kamp is social distancing en het
gebruik van mondmaskers niet nodig. Spelletjes waar intensief contact bijkomt zoals aan mond-
hand aanrakingen, op elkaar hangen/liggen, gezichten vlakbij, dingen met de mond doorgeven,
dikke Berta, snoepjes uit water en bloem vissen met je mond, vleeshoop, schminken … gaan we
proberen te vermijden. We gaan er ook voor zorgen dat uw kind zeker voldoende nachtrust heeft
en extra pauzemomenten in lassen tussen de activiteiten. Dat om de kans op ziekte van uitputting
te vermijden want de symptomen van vermoeidheid zijn gelijkaardig aan symptomen van COVID-
19 (bv. Keelpijn).
 
Wat met ziekte op kamp?
 
Ksa-nationaal is momenteel bezig met het werken aan een noodprocedure bij ziekte op kamp.
Daarover gaan we extra info kunnen geven als het af is. Enkele elementen die daarin aan bod
zullen komen:
 
-       Zieke deelnemers worden in ‘isolatie’ gezet, met aandacht voor de leefbaarheid
-       Een consultatie van de huisarts zal noodzakelijk zijn
-       Ouders zullen hun ziek kind moeten ophalen op het kamp
 
Je hoeft na kamp zeker ook niet in quarantaine tenzij er iemand besmet is geraakt dan is dat wel
nodig. Er wordt wel aangeraden om contact met risicogroepen in de eerste week na het kamp te
vermijden.
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De inschrijvingen voor zomerkamp
 
Aantal inschrijvingen
Doordat we met 1 bubbel op kamp gaan en de leiding en kookploeg al samen met 18 is kunnen er
nog 32 leden mee. We begrijpen dat het afschrikt dat er een beperking is op het aantal
inschrijvingen voor zomerkamp. Wij voorspellen hierin normaal gezien geen problemen rekening
houdend met de inschrijvingen van vorige jaren van zomerkamp. We hebben zoveel mogelijk
plaatsen proberen creëren voor de leden voor maar een bubbel te hebben door het aantal
kookouders te verminderen en oud-leiding die soms een paar dagen meegaan op kamp zijn nu
ook niet toegestaan.
 
Opgelet: 
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 Als de ziekte (bv. astma, allergie…) onder controle is door medicatie
 OF als ze een doktersattest voorleggen waarbij de arts deelname toelaat

- We vragen aan jullie ouders om het kamphoppen zoveel mogelijk te beperken voor
ons zomerkamp. Of toch genoeg dagen tijd tussen te laten van het voorgaande
kamp en ons zomerkamp om de veiligheid van onze KSA-leden te verhogen.  
- Wie ziek is of was in de vijf dagen voor het kamp mag niet mee. Laat dit zo snel
mogelijk weten dan, het inschrijvingsgeld van kamp wordt dan meteen
teruggestort. 
- Wie bij een risicogroep hoort mag enkel onder specifieke voorwaarden mee:

Hoe in te schrijven
Inschrijvingen gebeuren via een link die op woensdag 3 juni op 9u op onze website
https://ksarooerembodegem.be/ gezet wordt. Alle ouders krijgen deze week ook nog een sms
van de groepsverantwoordelijken als herinnering hiervoor. Mocht je over geen internet
beschikken of zijn er andere problemen kan je dat laten weten zodat we samen naar een
oplossing kunnen zoeken.
 
Praktische zaken 
 
Bagage afzetten
De bagage kan afgezet worden op 18 juli op ons heem. We hebben hiervoor tijdspannes
afgebakend per groep zodat er niet veel mensen tegelijkertijd op het ons heem aanwezig gaan
zijn. Er zal een parcours gemaakt worden met een ingang en uitgang om alles veilig te laten
verlopen. Moesten er meerdere ouders tegelijk zijn respecteer dan de sociale distancing regels
en draag eventueel een mondmasker. Heb je meerdere dochters in verschillende groepen kies er
dan voor om de bagage van de dochters in een keer af te zetten. 
 
Tijdschema om bagage af te zetten: 
Leeuwkes: 17u-17u30
Roodkapjes: 17u45-18u15
Tiptoppers: 18u30-19u
Jim: 19u15-19u30
Sim: 19u45-20u30



Beperk net zoals andere jaren je bagage tot 1 koffer die jullie dochters zelf kunnen
dragen/trekken. Veldbedden zijn hier niet bijgeteld. Belangrijk is om de koffer, veldbedden,
slaapzakken, kussens... duidelijk te NAAMTEKEN en de GROEP te vermelden. Dat geldt ook meer
dan anders voor al de andere spullen die jullie meenemen: bord, bestek, handdoek, kledij,
drinkfles, hemd ...
 
Vertrek bus
We vertrekken met zen allen 21 juli om 13u aan de kerk van Erembodegem dorp. We gaan voor de
veiligheid twee zones creëren. Eentje waar de ouders kunnen gaan staan en eentje waar de leden
en de leiding gaan staan om zoveel mogelijk contact onderling te vermijden. Neem indien
mogelijk al afscheid op voorhand om het aantal mensen te beperken bij het uitzwaaien van je
dochter(s). Blijf je toch staan na het afzetten van je dochter is dat zeker geen probleem. Ga dan in
de zone van de ouders staan en respecteer de sociale distance regels kan er geen 1,5 m bewaard
blijven, draag dan een mondmasker.
 
Beperk je handbagage tot 1 rugzak met een lunchpakket, drankje. Vergeet zeker niet het kids-ID
of identiteitskaart hier ook in te stoppen. Leden van de +12 moeten ook een mondmasker
meenemen. De busfirma kon nog geen richtlijnen geven of er daadwerkelijk een mondmasker
moet gedragen worden, maar neem er dus voor de zekerheid eentje mee in een afgesloten zakje.
 
Terugkomst bus
We komen 27 juli om 17u terug toe aan de kerk van Erembodegem dorp. We gaan hier ook weer
twee zones creëren. Eentje waar de ouders kunnen gaan staan en eentje waar de leden en de
leiding gaan staan om zoveel mogelijk contact te vermijden. Respecteer opnieuw de social
distancing regels en kan er geen 1,5 m bewaard blijven draag dan een mondmasker.
 
Bagage ophalen 
De bagage kan opgehaald worden 31 juli op het heem. Daarbij gelden dezelfde regels als bij het
afzetten van de bagage. Er worden tijdspannes afgebakend per groep zodat er niet veel mensen
tegelijkertijd op het ons heem aanwezig gaan zijn. Er zal een parcours gemaakt worden met een
ingang en uitgang om alles veilig te laten verlopen. Mochten er meerdere ouders tegelijk zijn
respecteer dan de sociale distancing regels en draag eventueel een mondmasker. Heb je
meerdere dochters in verschillende groepen kies er dan voor om de bagage van de dochters in
een keer af te op te halen. 
 
Tijdschema om bagage op te halen: 
 
Leeuwkes: 17u-17u30

Roodkapjes: 17u45-18u15

Tiptoppers: 18u30-19u

Jim: 19u15-19u30

Sim: 19u45-20u30
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Regelmatig handen wassen (voor en na het eten, voor en na een spel, voor en na
toiletgebruik...)
Afwassen in één kommetje mag, afdrogen gebeurt met onze eigen handdoek
Net zoals andere jaren zijn er taakgroepen, waarbij de kindjes opruimen. Dit jaar komt erbij    
 dat we allemaal samen onze spullen regelmatig desinfecteren. 
De leden van de -12 en van de +12 krijgen een aparte toilet 
De tenten verluchten we regelmatig 
...

Hygiëne 
 
We herhalen graag nog eens dat we dit jaar extra op hygiëne letten. Dat betekent niet dat de
meisjes daarom meer zullen douchen, maar wel:

 
Kostprijs
 
De kostprijs van ons zevendaags kamp bedraagt €125 (¼ voor kansenpas) en mag
overgeschreven worden op onze rekening (BE07 7775 9413 3766 ) met duidelijke vermelding van
de naam van jullie kind en de groep. Opgelet! We aanvaarden pas stortingen vanaf 3 juni om 9u
om iedereen een eerlijke kans te bieden.
 
Luizen op kamp
 
Veel meisjes samen op kamp, wil zeggen vele lange haren op kamp én dus ook extra mogelijkheid
om te maken te krijgen met luizen. Niet zo’n leuke toestanden... Maar om dit zoveel mogelijk te
vermijden vragen we UITDRUKKELIJK om ervoor te zorgen dat er bij vertrek geen luizen zijn. Als
jullie merken dat jullie dochter toch last heeft van luizen, vragen we dus om dit te behandelen
vóór we op kamp vertrekken én dit ook te melden aan de leidsters! Geef dan in ieder geval zelf
een product mee om jullie dochter te behandelen! Alle kinderen zullen sowieso worden
gecontroleerd en indien nodig zullen wij maatregelen nemen om te vermijden dat we op kamp
met een luizenplaag te maken krijgen.
 
Waardevolle spullen
 
We gaan op kamp, dat wil zeggen dat er wel eens kleren vuil zouden kunnen worden of misschien
zelfs dat ze hier en daar gehavend terug kunnen komen. Daarom vragen we ook om alleen kleren
mee te nemen die vuil mogen worden en kapot mogen gaan! Dure juwelen, GSM’s, iPods,
horloges, gameboys,.. laten we eveneens allemaal thuis. Als er toch GSM’s meegaan op kamp
worden deze afgenomen en pas op het einde van het kamp teruggegeven. Geen GSM’s wil
natuurlijk niet zeggen geen contact met het thuisfront. Hou zeker onze facebookpagina en
kampblog (zie verder) in het oog! Hoofdleidsters Carlinde   (0470/85.86.14) en Naomi
(0489/41.45.55) zijn uiteraard bereikbaar bij dringende problemen.
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Kampblog
 
Net zoals vorig jaar, houden we jullie tijdens het kamp op de hoogte via een dagelijkse update van
onze kampblog. Deze verschijnt iedere avond op onze website en je kan er lezen over de leuke
dag die jullie dochters beleefden. We sluiten de kampblog iedere dag af met een fotootje. Dus
ogen open, want wie weet spot je jouw oogappel wel eens op dit kiekje! 
 
‘T Varken (onder voorbehoud) 
 
Ons jaarlijks vrolijk weerzien na een zalig zomerkamp en de start van een nieuw KSA-jaar staat
weer voor de deur! We hopen jullie dit jaar opnieuw te verwelkomen op ons mini festivalletje op 6
september op ons heem. Daar kunnen de meisjes te weten komen wie hun leiding is het komende
jaar. Maar dat is niet alles, kom heerlijk nazomeren op zondagnamiddag en geniet bij ons van een
heerlijke ovenkoek met beenhesp en van één of meerdere drankjes. Verder kunnen jullie
meedoen aan onze tombola en kans maken op een leuke prijs. Voor de kinderen voorzien we ook
nog een schminkstand waar ze zich kunnen laten schminken door de leidsters. Verder kan je dit
jaar opnieuw deelnemen aan het kubb toernooi en als kers op de taart nodigen wij enkele lokale
bandjes uit die zorgen voor geweldige livemuziek. We verwachten jullie!
 
Extra verkoopactiviteit
 
Om het verlies van afgelaste activiteiten op te halen en een zomerkamp toch haalbaar te maken,
lassen we een extra verkoopsactiviteit in. We verkopen snoepzakjes aan €4 per zakje en jullie
kunnen die bestellen via een Google formulier dat we zeer binnenkort via mail doorsturen. We
rekenen op jullie inzet en goede verkooppraatjes om hiervan een geslaagde verkoopsactiviteit te
maken. We kunnen de centjes dit jaar extra goed gebruiken, dus laat jullie gaan!  
 
We zijn opgelucht te zeggen dat hiermee de kous af is. Alles is gezegd! 
 
Aarzel zeker niet om contact op te nemen bij extra vragen of nood aan meer informatie. We
staan graag klaar voor jullie!
 
KSA-groet
van je loslopend wilde hoofdleidsters, 
Carlinde (0470/ 85. 86. 14) en Naomi (0489/41.45.55)
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SNOEPZAKKENVERKOOP

€4
Meer informatie over de verkoopactie volgt, hou zeker onze

Facebook-pagina en site in het oog!



10

'T VARKEN
We kunnen het nog niet met zekerheid zeggen, maar ook in 2020 zijn we van plan om ons
jaarlijks evenement 'T Varken te organiseren. Hopelijk zien we julie 6 september 2020 terug op
ons heem om een drankje te drinken en van onze lekkere beenhesp te smullen.
 
Meer informatie over dit evenement volgt, hou zeker onze Facebook-pagina en site in het oog!



KSA ROO BESTELLING
 
Op dit formulier staat alles wat je kan bestellen via onze KSA! 
Een t-shirt, blauw hemd en een rood sjaaltje (aan de linkerschouder) zijn verplichte onderdelen
en maken deel uit van ons KSA-uniform. 
Graag iets bestellen? Mail je bestelling naar ksarooerembodegem@outlook.be met vermelding
van naam kind, leeftijdsgroep en de nodige artikelen
 OF spreek de leidsters Britt (-12) en Sarah (+12) volgende keer aan! 

Betalen via overschrijving: BE07777594133766
Wanneer de bestelling klaarligt op het heem ontvang je een mailtje.

KSA HEMD SJAALTJE  KSA ROO PULL 
BORDEAUX

 KSA ROO T-SHIRT
DONKERBLAUW 

 KSA ROO T-SHIRT
WIT LEEFTIJDSSCHILDJE

(OUDE) JAARTHEMA'S KSA OOST-VLAANDEREN
 SCHILDJEKSA-SCHILDJE

€0,50 €0,50 €0,50

€0,70

XS-S-M-L: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

32-34-36: €21
38-40: €25

7/8-9/11-S-M-L: €15

 €3
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Bestelt u soms iets online? Of kent u iemand die voortdurend online shopt? Dan kunnen jullie ons
heel makkelijk helpen door dat via Trooper te doen!
 
Trooper, wat is dat?
Trooper is een site die u de mogelijkheid geeft om verenigingen (en dus ook ons) te steunen.
 
En hoe werkt dat dan juist?
1) Surf naar www.trooper.be/ksarooerembodegem

2) Klik op het logo van de webwinkel waar u iets wil bestellen.

3) Vul uw voornaam, familienaam en e-mailadres in. (eenmalig)

4) U bent nu op de site waar u een bestelling wil op plaatsen. Wanneer uw bestelling geplaatst is

gaat er een percentje naar ons!
 
De leidsters bedanken u alvast voor de moeite!

TROOPER
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LEEUWKESARTIKEL
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HOP HOP HOP... doen we niet! Als je deze zomer toch meerdere kampen gepland hebt, moet
er tussen ons zomerkamp en het andere kamp minstens één week tijd zitten.

Ben je vijf dagen voor kamp ziek? Dan mag je jammer genoeg niet mee. Als je op kamp ziek
wordt, zal je opgehaald worden door je ouders. 

Risicogroepen mogen mee met de toestemming van de ouders en als je als ouder twijfelt,
vraag je best toestemming aan de huisarts.

Dag liefste leeuwtjes en ouders,
 
Het is nu al een hele tijd geleden dat we elkaar voor het laatst zagen en wij missen jullie enorm!!
Het was allemaal heel raar om opeens niet meer naar school te mogen, geen verjaardagfeestjes
meer te geven en niet meer op zondag met jullie KSA vriendinnen te mogen spelen... Wij zijn
daarom mega-super-enorm blij dat ons zomerkamp wel kan doorgaan! Maar natuurlijk met
enkele nieuwe en veilige regels, al deze regels zijn jullie al iets eerder in de Tons tegengekomen.
 
Er zijn wel enkele dingen waar we heeeeel goed moet op letten dit jaar:
 

 

 

 
 
Alle andere praktische informatie is te vinden in het bondsartikel. Mochten er nog vragen of
onduidelijkheden zijn aarzel niet om ons te contacteren via mail:
ksarooerembodegem@outlook.com
 
Voor de leeuwtjes die nog niet zijn mee gegaan op zomerkamp en nog niet zo goed weten wat we
allemaal gaan doen, hier een beetje meer uitleg:
 
✔ Elke dag leuke spelletjes spelen
 
✔ Onze buikjes rond eten met de lekkerste gerechtjes van de kokkies
 
✔ 6 keer gezellig samen slapen in een tent
 
✔ Het ochtend- en avondlied zingen (voor de meisjes die deze liedjes nog niet kennen: Je kan ze
iets verder in de Tons terugvinden en we gaan ze nog samen oefenen op kamp!!)
 
✔ Elke middag een uurtje PLATTE RUST, ook na elke activiteit wordt een kwartiertje rust
ingepland.
 
✔ En ons natuurlijk houden aan de nieuwe regels (maar dat zal zeker geen probleem zijn want
jullie zijn allemaal hele brave leeuwtjes 😁)
 
 



 
Het kampthema is dit jaar “LOSLOPEND WILD”. Dus ik denk dat jullie zich als leeuwtjes heel snel
thuis gaan voelen 😁 . We hebben ook nog een apart thema voor de leeuwtjes en dat is....
tromgeroffelllll.... “EXPEDITIE ROBINSON”. 7 dagen lang gaan wij proberen te overleven op ons
‘onbewoond eiland’. We zullen het eiland verkennen, misschien wel eens ons eigen eten maken en
heeeeeel veeeeel leuke spelletjes spelen! Oooh het ziet er allemaal zo leuk uit, wij hebben er
alvast mega veel zin in!!!!
 
Normaal gezien kwamen we nog eens bij jullie thuis om jullie ervan te overtuigen mee te gaan op
ons zomerkamp. Omdat dit nu niet kan geef ik graag mijn telefoonnummer waarop je mij kan
bereiken als er nog vraagjes zijn of als je nog niet helemaal overtuigd zou zijn. 
0497/39.48.22 (Eline, leeuwtjesleiding)
 
Wij tellen alvast af naar 21 juli en kijken uit naar 7 fantastische dagen samen met jullie!
 
PS: kijk nog eens goed naar de foto’s van leidster Jitse, zij toont wat WEL en NIET
mag op kamp!
 
 

Lieve KSA-groetjes
Jitse, Luna en Eline �
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Eigen handdoek

gebruiken

Eigen drinkbus

gebruiken
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Handen goed wassen.

Niezen in je elleboog.

Doe de vuilbakken

 altijd goed dicht.

ZO MOET HET NIET! ZO IS HET JUIST!
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Elke dag wordt je koorts

gemeten

Eigen bord en bestek

gebruiken

Eigen handdoek

gebruiken

Eigen drinkbus

gebruiken
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Hey aller liefste Roodkapjes!!
 
Het is alweer een hele tijd geleden dat we jullie nog eens gezien hebben en wat missen we
jullie! ☹ We hebben super, mega, fantastisch goed nieuws gekregen (tromgeroffel ) 

WIJ MOGEN OP ZOMERKAMP JOEPIE!! 
Ondanks dat vieze beestje dat tegenwoordig in de lucht hangt en ons onze gezellige zondag
activiteiten heeft ontnomen hoeven jullie niet te treuren want het zomerkamp mag wel nog
doorgaan! En OH OH OH wat hebben wij er zo veel zin in! Jullie leidsters Lieselot, Valérie en Liesa
hebben al een heleboel leuke ideetjes voor de vele spelletjes die we gaan spelen. 
 
Het thema voor dit zomerkamp is ‘loslopend wild’ Zijn jullie benieuwd wat de leidsters allemaal in
petto hebben? Misschien gaan we wel op Safari of gaan we samen met een heleboel andere
gekke aapjes door de lianen slingeren we zullen het allemaal meemaken! Wij kijken er alvast
enorm naar uit! Jullie mogen je altijd laten inspireren door eventueel Tarzan of misschien wel
Mowgli uit de jungle. Of je kan je verkleden in een gek aapje hahaha! Dat zal alvast geen probleem
zijn aangezien jullie wel al een beetje gekke aapjes zijn 😉.
 

Trek jullie gekste jungle outfit maar aan om samen op safari te gaan!
 
Maar wat gaan we nu eigenlijk allemaal doen op kamp?
 
De safari bus zal ons komen ophalen en veilig naar ons kamp terrein in Limburg brengen. 
 
We zullen 6 ‘wilde’ nachten in tenten slapen.
 
Hopelijk kunnen genieten van het zonnetje en kunnen we veel water spelletjes spelen. En dan ook
meteen onze handjes goed wassen kijk eens aan twee vliegen in één klap! 
 
Misschien houden we wel eens een beestig gek feestje... (vergeet dus zeker niet van jullie wildste
kleren mee te nemen 😉).
 
Heel veel leuke spelletjes spelen! 
 
En zeker niet te vergeten op tijd eens water drinken, de snoet insmeren en een pauze nemen want
het kan er wel eens druk aan toegaan daar in die jungle! 
 
Een jungle tocht doorheen het terrein. Wie weet welke wilde beestjes komen we allemaal wel
tegen. 
 
Ons verkleden en schminken in echte wilde dieren! ROAAR!!!
 
 

ROODKAPJESARTIKEL



Een mooi toneeltje voor het kampvuur maken natuurlijk.
 
En nog zo veel meer leuke dingen!!
 

Liefste Roodkapjes haal er even je ouders bij want dit is belangrijk! 
 

Ben je ziek geworden voor het vertrek van het kamp (termijn 5 dagen), dan kunnen we je
helaas niet meenemen. We zouden niet graag andere kindjes ziek maken maar we zien jullie zo
snel mogelijk terug op KSA! 
 
Ga je graag op kamp, zelfs heel graag en ben je een beetje een kamphopper?
Super! Maar vergeet zeker niet van toch telkens een weekje tussen verschillende kampen te
laten. Ook wanner je met ons mee gaat op kamp vragen we om een weekje tussen ons kamp en
een ander kamp laten. 
 
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als ons? SUPER! Dan kunnen jullie je woensdag 3 juni om
9u inschrijven op onze website onder het luik ‘zomerkamp’. Opgelet!  De inschrijving is pas
volledig voltooid wanneer het bedrag op de rekening van KSA gestort is.
 
 

Hopelijk tot dan meisjes! 
Dikke kusjes en knuffels van jullie leidsters!!

Lieselot, Valérie en Liesa! xoxo
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Met zen allen op de bus naar Limburg (lekker limbuuuuuurgs spreken, we zijn echt helemaal
begeisterdj)
ZES nachten in tenten slapen (ein-de-lijk)   
Onze technologie thuislaten, Tiktok even op pauze. (sorry fans, jullie zullen moeten wachten
tot deze diva’s terug zijn)
Alle remmen loslaten en WILD FEESTEN! (zoals de beesten, of misschien is dat erover?)
ONZE LIEVELINGSHOBBY afwassen nog eens uitoefenen!! ;-)

Alle figuren van de hele jungle maken tijdens het duizend keer handen wassen, OLEEE!  
Genoeg rusten tussendoor #PARTYALLDAYSLEEPALLNIGHT #OOKAFENTOESLIEPOVERDAG
Onze elegantste DAB bovenhalen wanneer we niezen.

Jaaaa heeeey hallo...
Aangename kennismaking...
Wij zijn Julie, Britt en Naomi
Jullie leidsters. 
 
We zagen elkaar al eens maar, ‘t kan zijn dat jullie ons al wat vergeten zijn. ‘Tis RAMPzalig  lang
geleden dat we jullie zagen. Een virus viezer dan vuilspel kwam tussen ons. Maar wij, wij zijn
jullie absoluut niet vergeten! en we plannen om onze tijd in te halen met een
GIGANTISCHWILDKAAAAAMP!!!!!!!
 
Het thema is: “loslopend wild”  kan het nog beter bij ons passen?!
 
Jullie hebben eigenlijk niet veel inspiratie nodig, want jullie zijn al vrij wild, maar kijk toch nog
maar eens naar films en series als:  the Jungle Book, George van de jungle, The Croods, Tarzan,
Vaiana, the Lion King... En duik eens in jullie verkleedkast voor de wildste outfit, veeg wat
modder op jullie gezichten en jullie haar komt vanzelf wel POEFF te staan en zal onkambaar zijn
na twee dagen kamp. TOP.
 
Jullie zullen ons misschien niet geloven, maar allertofste tiptoppers het is waar, echt waar:

WE HEBBEN JULLIE GEMIST!

 
We kunnen geen dag langer wachten om een update te krijgen over jullie liefdesverhalen (was
er LOVE IN THE AIR? Of was het minder vlinder?)  <3 <3 <3, roddels (spanneeeend) en andere
minder gekke, misschien wel saaie (zondag) verhalen zonder KSA.
 
Nu blijft er ons enkel nog een lijst van DINGENDIEWEINDELIMBUREGGAANDOEN:    

Seg en zeker niet vergeten om allemaal een eigen handdoek mee te nemen he! Afdrogen doen we dit jaar
enkel met onze eigen handdoek. Wie heeft de coolste manier om zijn naam aan te brengen op zen
handdoek? HET IS EEN CHALLENGE!)
 

 
 



Eten van TOP TOP TOP niveau proeven, gemaakt door de grappigste kokkies OOIT. (blader even
door om ze te zien)
Jullie hersentjes nog eens vanonder het stof halen met een QUIZ
Een dagtocht stappen op het terrein (jajaaa neem maar goede wandelschoenen mee!)
De wilde kunstenaar in onszelf bovenhalen
Zoals echte wilde meiden rond een kampvuur dansen!
???

 
Hopelijk zien jullie het minstens even hard zitten als ons, als dat zelfs mogelijk is.
Wij hebben er namelijk KWEETNIEHOEVEELZIN in!
 
Wat jullie allemaal moeten meenemen, vinden jullie op de meeneemlijst. We willen enkel
benadrukken dat valiesjes, slaapzakken, kussens, handdoeken, kleren, eetgerei liefst ZOVEEL
MOGELIJK EN DUIDELIJK MOGELIJK genaamtekend zijn. Zo zijn spullen van iedereen makkelijk uit
elkaar te houden, wat belangrijk en handig is voor de leiding in deze speciale Corona editie van
kamp.
 
Nog even SUPERGOED opletten ook voor de mama’s en papa’s:
Ben je ziek voor kamp (termijn 5 dagen)? Dan zal je jammergenoeg niet kunnen deelnemen aan
dit kamp. We zien je gelukkig wel zo snel mogelijk terug in september! 😊 
 
Maak je deel uit van een risicogroep? Je kan zeker mee op kamp hoor! Wanneer je twijfelt of
kamp wel een topidee is, zeker eens navragen bij de huisdokter. 
 
Zijn jullie kamphoppers? Houden jullie megaveel van verschillende kampen? Geen probleem, we
hebben wel graag dat er rekeninggehouden wordt met minstens een week tussen ons kamp en
dat van een andere organisatie! 
 
Inschrijvingen komen op de website onder het luik zomerkamp op woensdag 3 juni om 9u. De
inschrijving is pas voltooid wanneer het volledige bedrag op onze rekening gestort is.
 
Zo dit was alles! 
 
VEEL GROETJES VAN JULLIE LEIDING en TOT BINNENKORT OP ONS SUPERMEGAWILD
ZOMERKAAAAMP!
 
Xx
 
Jujie, Brittbrow en Omi
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HELLOOOOO JIMMERS!
 
Het is heeeeel lang geleden dat we jullie gezien hebben, dus het zou goed kunnen zijn dat jullie al
bekende TikTok'sters zijn geworden, want vloggers, dat zijn we wel zeker, dat zijn jullie niet
echt... We hadden ons aan een lockdown vol vlogs verwacht, maar het werd één week met af en
toe een vlogje. Daaruit maken wij op dat jullie zich niet vervelen en daar zijn we natuurlijk heel
blij om! Ook deze zomer zullen jullie je niet vervelen, want we gaan op kamp! In het begin van het
jaar hadden sommigen al voorspeld dat het een speciaal jaar ging worden en niets is minder
waar. Net zoals de afgelopen maanden zal dus ook ons kamp op een speciale manier verlopen.
Maar speciaal, niets verkeerd mee toch? 
 
In plaats van 10 dagen, gaan we er maar 7. Maar hé Jimmers, geen tweedaagse en wees blij,
want de leidsters gingen jullie goed doen afzien op die twee dagen hoor! 
 
En de leiding gaat jullie tent opzetten, amai sjansjaars!
 
En verplicht meer rusten, dat is toch ook eens leuk? Naast rusten zullen jullie natuurlijk
overrompeld worden met super veel leuke spelletjes, geen paniek!
 
Handjes meer wassen natuurlijk, maar proper op KSA-kamp gaan heeft nog niemand eerder
gedaan dus PROFICIAT, wij zijn de eersten! Fijn dat we dat kunnen meemaken seg!
 
We gaan contact met externen zo veel mogelijk vermijden, maar stel nu dat we toch in zo'n
situatie komen of iemand van jullie raakt gewond en we moeten jullie verzorgen, dan zijn er
mondmaskers nodig aangezien jullie ouder zijn dan 12 jaar. Vergeet dus zeker niet om enkele
mondmaskers mee te nemen op kamp. Steek ze in een apart afsluitbaar zakje en zorg ook voor
een tweede afsluitbaar zakje waar je de gebruikte mondmaskers kan in steken. 
 
Geen geruzie en gezoek meer naar een vork of een bord om te eten, want dit jaar is het
VERPLICHT om je eigen bord, beker en bestek te gebruiken! Ook drinken van dezelfde fles of
waterkan is niet hygiënisch, dus vergeet zeker geen drinkbus in je valies te steken! 
 
Afwassen zal nog steeds moeten gebeuren, maar altijd met je eigen handdoek! Voorzie dus
zeker genoeg handdoeken!
 
Gezichtsmaskertjes, elkaar masseren, vleeshoop of krabben aan de muggenbeten op je gezicht
moeten we ook vermijden. Maar we zijn creatief he, dus we vinden wel leuke of zelfs nog
leukere alternatieven. Vergeet dus je roze zonnebril niet, want wij als KSA'sters zien het leven
door een roze bril! 
 
 



Ook leren 'dabben' is een must voor zomerkamp, want niezen moet vanaf nu in je elleboog. (Net
zoals dabben toch? Of ben ik niet mee met die hype?)
 
Zakdoeken gooien we natuurlijk in een afgesloten vuilnisbak en ook alles zal meer ontsmet
moeten worden, maar dat komt allemaal in orde! No stress! Of zoals Izzy het zegt: Chillaaaaax.

 
OPGELET! ATTENTION! WARNING! BELANGRIJK! IMPORTANT!

! Natuurlijk wil je je deze zomer niet vervelen, maar we vragen toch om niet aan kamphoppen te
doen. Dit maakt de kans op besmettingen nog groter... Indien je toch nog andere kampen
gepland hebt, vragen we om na te kijken of tussen ons zomerkamp en het andere kamp
minstens één week tijd zit. 
 
! Kinderen die 5 dagen voor kamp ziek geworden zijn, zullen moeten thuisblijven. Ook als je op
kamp ziek wordt, zullen je ouders je moeten komen ophalen aan het terrein. 
 
! Kinderen die tot een risicogroep behoren mogen mee op kamp met toestemming van de ouders.
Als je als ouder twijfelt, raden we je aan om toestemming aan de huisarts te vragen. 
 
! Mondmaskers zijn erg belangrijk voor de +12, zorg dat je deze zeker niet vergeet!
 
Liefste Jimmers, we weten dat jullie een ander zomerkamp voor ogen hadden, wij trouwens
ook, maar Corona heeft alles op aarde even overgenomen en we zijn al heel blij dat we op
zomerkamp mogen! We gaan voor één keer geen kattenkwaad uitsteken en ons allemaal flink
aan de regeltjes houden, maar ik beloof het jullie (je hoort het al aankomen...): IT'S GONNA BE
LIT! 
 
En oja, het wordt nog eens een GSM-loos kamp! WE LOVE IT! Hopelijk vertonen jullie geen
TikTok-afkickverschijnselen... 
 

DAG JIMMERS, WE LOVE YOU, WE MISS YOU, WE WILL SEE YOU SOON! 
 

Meer praktische informatie over het zomerkamp kan je vooraan in het bondsartikel vinden.
Voor de meeneemlijst zal je nog enkele pagina's moeten doorbladeren en ook de populairste
kampliedjes vind je iets verder in de Tons terug. Voor verdere vragen kan je altijd een mailtje
sturen naar ksarooerembodegem@outlook.be
 

DIKKE ELLEBOOGHIGHFIVES EN VIRTUELE KUSSEN VAN...
SARAH, LIEVE GEKKE SARAH
LIESEL, COOLE TOFFE LIESEL
ISAURA, CHILLIEWILLIE IZZY

 
 
 
 
 

PS: Vergeet jullie op woensdag 3 juni niet in te schrijven! Dit kan vanaf 9u. 
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Dag Simmers

 
Jajaa het is een lange tijd geleden dat we elkaar gezien hebben door deze gekke,
onvoorspelbare coronatijden. Hopelijk hebben jullie zich niet te veel verveeld tijdens de
quarantaine. De leidsters alvast niet. 
 
Matti haar bezigheden waren vooral studeren, wandelen, online shoppen en racen op de
elektrische step van haar broer. 
 
Janis heeft zich vooral bezig gehouden met school, school, en nog eens school. Ze is een echte
expert geworden in schrijven van papers. Dus als je ooit hulp nodig hebt moet je het haar maar
vragen.
 
En ik (Carlinde) was op zoek naar een nieuwe hobby om binnen te kunnen doen. Ik heb
geschilderd, gekleurd, gemediteerd, yoga gedaan, ... Helaas was mijn zoektocht niet echt een
succes en heb ik dus geen nieuwe hobby gevonden om binnen te doen. 
 
Tot zover de update van het leven van jullie leidsters tijdens de quarantaine. Hopelijk vielen de
online lessen bij jullie wat mee en hebben jullie zich niet te veel verveeld. MAAAR
LEIDSTERRRSSS jullie bezigheden te weten komen tijdens quarantaine was niet de reden
waarom we dit simartikel lezen. Whoeps, we zullen dan maar overgaan tot de echte reden
waarom jullie dit simartikel lezen: ZOMERKAMP.
 
De vele kaarsjes die we hebben laten branden hebben gewerkt want we mogen op kamp.
Joepieee! Het zal een speciale editie worden met enkele regels rond hygiëne, geen bezoekdag
en geen tweedaagse maar we gaan er het beste van proberen te maken 😊
 
De grote massaspelen zoals dikke bertha, vleeshoop gaan we moeten vermijden en elkaar
schminken of een hoofdmassage geven laten we ook maar links liggen. Maar niet getreurd er
zijn nog veel andere spelletjes die we wel kunnen spelen en uit een betrouwbare bron hebben
we vernomen dat jullie graag gewoon wat chillen en roddelen (ook al is roddelen niet lief maar
stiekem soms wel leuk) en dat kan allemaal nog wel!! Jullie doop zal er ook helemaal anders
uitzien. Maar we verzinnen wel creatieve oplossingen om jullie een doop te kunnen laten
doorgaan waarbij jullie elkaar niet hoeven aan te raken.
 
 
 

SIM-ARTIKEL
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Neem allemaal 5 mondmaskers mee in een afgesloten zakje en een extra zakje voor de
gebruikte mondmaskers
Wie 5 dagen voor kamp ziek is moet dit laten weten want dan mag je niet meer mee op
zomerkamp 
 Als je ziek wordt op kamp, moet je opgehaald worden
Risicogroepen mogen mee met toestemming van de ouders als de ouders twijfelen dat er risico
is vraag dan toestemming aan de dokter of het veilig is
 Vermijd aanrakingen van het gezicht van anderen op kamp zelf
  Doe liever niet aan kamphoppen om de veiligheid van je KSA-vriendjes te verhogen

GSM’s zijn niet toegelaten. Want op kamp gaan is back to basics gaan en amuseren met je
vrienden en daar horen geen gsm’s  bij in KSA verband.

OPGELET: Verder zijn er nog enkele BELANGRIJKE ZAKEN die jullie niet mogen vergeten die ons
opgelegd zijn door KSA-nationaal/overheid: 

 
Zeker ook niet te vergeten:

 

Enkele hygiënemaatregelen waar we ons zeker  gaan
aan moeten houden op zomerkamp vertelt de smos
aan jullie want niet te vergeten SAFETY FIRST staat
centraal dit kamp!
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Desondanks de regeltjes waar we ons aan moeten houden, gaan
we ervoor zorgen dat zomerkamp minstens even leuk wat zeg
ik 1000 KEER LEUKER wordt dan andere jaren! Wij kijken er
alvast al heel hard naar uit want we missen jullie! Bij gebrek aan
groepsfoto’s die nog niet in de tons hebben gestaan dan maar
een mooie foto van de groepsmascotte SIMMIE DE BEER. We
vragen ons trouwens af hoe het met hem gaat tijdens deze
tijden? Hopelijk verzorgen jullie hem goed en leeft hij nog 😉 
Tot snel simmers! 
 

XXX Matti, Janis en Carlinde XXX 
 



MEENEEMLIJST
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Identiteitskaart (afgeven bij vertrek)
Rugzak voor op de bus
Een beetje zakgeld (om kaartjes te kopen)
Bord/gamel, beker en bestek
4 keukenhanddoeken
WC-rol
Zaklamp
Drinkbus
Zakdoekjes
Eventueel iets tegen de muggen
Gezelschapspelletjes, kaarten, strips, … voor tijdens de platte rust
Lijst met namen en adressen om kaartjes te schrijven (kaartjes en post-

Mondmaskers voor +12 (in afgesloten zakje en extra zakje voor gebruikte maskers)

Allerlei

zegels zijn op kamp te verkrijgen)

 
Luchtmatras of veldbedje
Slaapzak
Kussen
Eventueel een extra dekentje

Slaapgerief

 

KSA-uniform = KSA T-shirt, hemd en sjaaltje
Ondergoed
Kousen (dikke en dunne)
Pyjama
Shorts en een paar lange broeken
Truien (dikke en dunne)
T-shirts
Zwemgerief (bikini/badpak, badmuts)
Verkleedgerief
Petje/hoedje
Regenjas
Stapschoenen of andere stevige schoenen
Sportieve schoenen
Slippers

Kledij

 

Handdoeken en washandjes
Kam/borstel ; eventueel haarelastiekjes 
Tandenborstel en tandpasta
Shampoo en zeep
Zonnecrème en aftersun
Eventueel tampax/ maandverband
Eventueel geneesmiddelen (verwittig hierover de leiding)

Hygiëne

 

BELANGRIJK!
Gelieve alles duidelijk te naamtekenen, laat waardevolle voorwerpen thuis, geef kleren
mee die vuil mogen worden, geen GSM’s en andere elektronica meenemen.
 



Wil jij graag een briefje krijgen op kamp? Geef deze informatie dan zeker aan je
vriend(innet)jes en familie!

SCHRIJF MIJ EEN BRIEFJE
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Hallo! 
 
Ik ga op zomerkamp met KSA
Roo Erembodegem naar
Opoeteren van 21 juli t.e.m. 28
juli 2020. 
 
Wil jij mij een briefje schrijven?
Dit is het adres:
 

KSA ROO Erembodegem 
 

Bivakhuizen 't Driege, Roosterbergstraat 36

T.a.v. Naam + Voornaam (groep)

3680 Opoeteren, BELGIË



Hier staan enkele liedjes die we veel zingen op kamp, leer ze maar al uit het hoofd!

KAMPLIEDJES
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Ochtendlied 
 
Schoon klaart de dag, hoog waait de vlag. 
Wie niet dapper is kan bij ons niet staan, 
wie niet durven kan moet ten onder gaan. 
Komt straks de harde strijd, wij zijn bereid! 
 
Eens komt het uur, gloeiend als vuur, 
Dat de vijand grimmig voor ons staat 
en het uur der Vlaamse zege slaat. 
Komt straks de harde strijd, wij zijn bereid! 
 
Trouw tot de dood, Vlaandren wordt groot. 
Als gij morgen valt en ik blijf alleen, 
kameraad, 'k blijf trouw en ik vecht voor twee.
 Komt straks de harde strijd, wij zijn bereid! 
 
Avondlied 
 
O Heer, d'avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 
en verre sterren staan alom... 
 
Wij knielen neer om u te zingen, 
in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken u voor wat we ontvingen, 
en vragen, heer, verlaat ons niet!
 
Knielen, knielen, knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze beê. 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 
en sterren staren teder. 
 
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.  
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En dit is de historie... 
 
En dit is de historie, van een oude chinees, 
hij heette Hinky Pinky, da's net zo goed als Kees. 
 
En van je hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he! 
hela hela hela ho he he! 
 
Hij had een heel klein stalletje, 
aan de chinese muur. 
Hij verkocht er pinda,
 pinda's augurken in het zuur. 
 
En van je hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he! 
hela hela hela ho he he! 
 
Hij verkocht ook bruine veters,
 maar die verkocht hij zwart,
 per centi centimeters, 
wat liep dat zaakje hard. 
 
En van je hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he! 
hela hela hela ho he he! 
 
De politie kwam eens kijken, 
hij moest uit China weg. 
Een kaartje voor de gevangenis. 
Wat had die man toch pech! 
 
En van je hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he! 
hela hela hela holala he!
 hela hela hela ho he he! 
 
En dit was de historie van een oude chinees,
 hij heette Hinky Pinky, da's net zo goed als Kees. 
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Everywhere we go 
 
Everywhere we go 
People want to know 
Who we are 
And where we come from
 So we tell them 
We’re from Erembodegem 
Pretty Erembodegem 
And if you can’t hear us 
We sing a little louder 
Louder and louder 
 
 
Heidi ho 
 
Say Heidi Heidi Heidi ho 
Say wigli wigli wigli wo 
Now raise your hands up in the sky 
KSA is passing by 
I wanna be a KSA-er 
A KSA-er I wanna be 
 
 
Chicka Boom 
 
Say Chicka Boom Chicka Boom
Say Chicka Boom Chicka Boom 
Say Chicka Boom Chicka Rocka 
Chicka Rocka Chicka Boom 
Ah ha! Oh yeah! One more time 
Much Louder/Faster/Slower/Higher/Chinese
 
 
Domino La Sulia 
 
Domino la sulia (x8) 
E kwa chi cho chi cho chi cho chi cho (x4) 
Bambajo boelandai basai basai (x4) 
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Tien kleine visjes
 
Tien kleine visjes 
Die zwommen naar de zee 
’t Is goed zei de moeder 
Maar ik ga niet mee 
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot 
Want in de zee daar zitten haaien 
En die bijten je blub, blub, blub, blub, 
blub blub, blub, blub, blub, blub blub, 
blub, blub, blub, blub
 
 Negen kleine visjes ... 
 
 
Eén klein visje 
Dat zwom naar de zee 
’t is goed zei de moeder 
Maar ik ga niet mee 
Ik blijf lekker in die vieze vuile sloot 
Want in de zee zwemmen haaien 
En die bijten je... 
DOOD.
 
 
 



Dit jaar iets minder kokkies zodat er iets meer leden meekunnen op kamp. Graag stellen

we jullie voor aan de kookploeg van het zomerkamp 2020:

 

 

 

KOOKPLOEG
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TIA VALERIE SIGRID



De leiding wenst jullie een hele fijne zomervakantie! Wij kijken alvast uit naar het zomerkamp,

tot dan! 

 

PS: Vind jij alle leidsters in de jungle? 

 

Wilde groetjes

Eline, Isaura, Britt, Valérie, Julie, Luna, Janis, Jitse,

Liesa, Sarah, Lieselot, Carlinde, Naomi, Matti en Liesel

 

 

 

LEIDINGSPLOEG (IN DE JUNGLE)
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