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Bondsartikel
Liefste leden, beste ouders

Na wat we weeral een bewogen KSA-jaar mogen noemen is het eindelijk
weer tijd voor ons fantastische kamp! Voor velen is het een jaarlijkse
gebeurtenis, voor andere de eerste keer. 
Dus waar kan je je juist aan verwachten? 
In het kort is het kamp een verzameling van de beste KSA activiteiten! Elkaar
nog beter leren kennen, zwemmen, vuur maken, liedjes zingen, op dagtocht
of op 2-daagse gaan, bosspellen, zelfstandigheid, lekker eten en uiteraard de
KSA-proeven.
Speelproef, sjorproef, vuurproef, bijlproef en open moment.

We trekken dit jaar naar Ochamps een deelgemeente van Libin in de
provincie Luxemburg. Tussen de Ardense bossen ligt onze prachtige wei met
vijver die we zullen ombouwen tot onze thuis. 

Elke groep heeft zijn eigen kampthema waar ze zich gedurende twee weken
of een week helemaal in uitleven door middel van leuke activiteiten en
doldwaze spelletjes!

Ook is er dit jaar een overkoepelend kampthema! KSA Broechem around
the world! Onze pékes hebben ervoor gezorgd dat we iedere dag in een
ander land terecht komen. Best spannend, niet? Indien je kledij of assecoires
hebt van deze landen mag je ze gerust meenemen. 
Duitsland, China, Mexico, Italië, Nederland, Amerika, Zweden, Frankrijk,
Turkije

Verder in dit boekje vind je al de nodige informatie over het kamp. Van
vertrekdatum tot de inhoud van je bagage, alles staat er in!
Is er toch nog iets onduidelijk? Aarzel dan niet om ons of de leiding van je
groep vragen te stellen.

Wij kijken er alvast heel hard naar uit, en met iedereen erbij maken we er
samen een fantastisch kamp van!
Tot dan,

Bo & Maarten



Kampkalender

Kampvergadering
Vertrek Leiding 
Vertrek JH
Vertrek KN
Vertrek GB
Vertrek KB
Dag van de Leiding + 
andersomdag
Dagtocht
JH-Show + Antibestek
Bezoekdag

Donderdag 15 juli
Zaterdag 17 juli
Zondag 18 juli
Woensdag 21 juli
Donderdag 22 juli
Zaterdag 24 juli
Maandag 26 juli

Dinsdag 27 juli
Donderdag 29 juli
Zaterdag 31 juli



Corona op kamp







Kampprijs

Wanneer er broers of zussen mee op KSA kamp gaan, gaat er vanaf het tweede kind
€5 van de kampprijs af. 
Het kampgeld liefst via overschrijving betalen (als dat niet mogelijk is, kan je op de
kampvergadering betalen). 
Het rekeningnummer voor de jongens : BE 03 7512 0711 8884 (Mededeling :
inschrijving kamp + naam zoon + groep).
Gelieve voor 9 juli te betalen, zo hebben wij nog ruim de tijd om alle administratie te
verwerken.
In de kampprijs zit ook het zakgeld voor het kamp inbegrepen. Dit zakgeld wordt
gebruikt voor : een zwempartij , een ijsje op dagtocht, een extra drankje op 2-daagse,
…
Enkel een centje voor kaartjes en postzegels te kopen is aangeraden. Dit moet echter
geen groot bedrag zijn. 
 Kaartje : €1
 Postzegel : €1

De kampprijs bedraagt :

Kleine Ban €120,00
Grote Ban €140,00
Knapen €155,00
Jong-Hernieuwers €165,00
Hernieuwers €185,00 



Kampvergadering

Je bagage
Kleine Ban : een pot confituur (450gr) en een pot choco (450gr).
Grote Ban : bakboter (500gr) en een pak schuursponsjes 
Knapen: 1kg spaghetti en een pak schuursponsjes.
Jong-Hernieuwers: 1Kg penne (pasta) en bakboter (500gr)
Hernieuwers : 1Kg spaghetti en hagelslag (600gr)
Medische fiche : Vul deze correct in en vergeet geen kleefbriefje toe te voegen.
Inschrijvingsformulier bezoekdag (indien dit niet online geregistreerd is)

Op donderdag 15 juli is het kampvergadering. 
Op onderstaande uren kan je de bagage komen afzetten, indien je 2 jongens hebt die meegaan 
mag dit uiteraard tegelijk.
 - Kleine ban 19u30
 - Grote ban 20u00
 - Knapen 20u15
 - Jong-Hernieuwers 20u35
 - Hernieuwers 20u50

Wat neem je allemaal mee?

Eventuele vragen kunnen op deze dag ook gesteld worden.

Als je niet naar de kampvergadering kan komen of je bagage niet kan binnenbrengen, 
neem je best contact op met je leiding. 
Deze kunnen ervoor zorgen dat je bagage toch in de container raakt.



vertrek

Wees zeker op tijd! 
Anders moeten je medeleden en leiding wachten en kan het zijn dat je de
trein mist. 
Als er toch problemen of hinder zijn, breng dan zo snel mogelijk de leiding
van je zoon op de hoogte!
De Grote en Kleine ban brengen enkel drinken voor onderweg mee. Eten
wordt voorzien op de kampplaats.
De oudste groepen die met de fiets gaan, moeten zeker eten, drinken en
fietsgerief meenemen.

De Jong-Hernieuwers zullen na een lange dag fietsen slapen op een camping.
Hiervoor vragen we op voorhand opgooitentjes te voorzien per groepje. De
leiding zal deze afzetten op de camping zodat jullie deze niet moeten
meezeulen.

Herniewers
Wanneer : 15 juli
Waar : Franciscusheem
Hoe : Te voet

Jong-Herniewers
Wanneer : 18 juli 08h00 (zondag)

Waar : Franciscusheem 
Hoe : Fiets

Kleine Ban
Wanneer : 24 juli 09h30 (zaterdag)
Waar : Lier station
Hoe : Trein

Knapen
Wanneer : 21 juli 08h00 (woensdag)

Waar : Franciscusheem 
Hoe : Trein en fiets

Grote Ban
Wanneer : 22 juli 09h30 (donderdag)
Waar : Lier station
Hoe : Trein



Post

Bo Duerinck +32497619471
Maarten Notelteirs +32498622723

Is er post? Is de postbode al langs geweest? Is er een brief van mijn mama?
Deze vragen krijgen we overdag wel 10-tallen keren te horen. Schrijf daarom zeker een briefje naar je 
zoon/broer/neef/kleinzoon/...

Het Adres :  

Nieles Lucille
Rue-Jules_philippe 163
6890 Libin (Ochamps)

In de linkerbovenhoek vermeld je: 
 Kamp KSA Broechem
 Naam lid
 De leeftijdsgroep (KB, GB, KN, JH, H of L)

Wij vragen om geen dozen vol met snoep op te sturen naar 
uw zoon, indien dit wel wordt verzonden zal dit gedeeld worden
met de groep.

Voor noodgevallen kan u altijd bellen naar 

LET OP : Op de kampplaats is er bijna geen bereik! Wij zullen ervoor zorgen dat we elke dag
naar het dorp gaan om eventuele gemiste gesprekken op te volgen.



Privacy gegevens
De gegevens van de medische fiche worden enkel en alleen gebruikt door de leiding en

doorgegeven aan een dokter indien nodig, opdat wij uw kind ten allen tijde juist kunnen helpen.
Deze gegevens zijn vertrouwelijk en blijven binnen KSA Broechem.

 
Het opgegeven telefoonnummer wordt ook enkel gebruikt in geval van nood en uitsluitend door

de leidingsploeg.
 

Er zullen regelmatig foto’s verschijnen op onze Facebookpagina. Deze foto’s kunnen later ook
gebruikt worden op onze website, flyers en in start- of kampboekjes. Indien u wenst dat uw kind

niet op deze foto’s staat, dient u onderstaand strookje in op de bagage-inpak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 0 Wij, ouders van ……………………………………………… willen niet dat er foto’s van ons kind
gepubliceerd worden op de facebookpagina van KSA Broechem, de site, in flyers of in het start-

kampboekje.
 

Handtekening ouder                                                          Handtekening Duerinck Bo
 



Fiets op kamp
De Knapen, Jong-Hernieuwers en Hernieuwers vertrekken met de fiets op kamp. Zij
fietsen naar de kampplaats. Het is dus belangrijk dat je fiets goed in orde is om zo min
mogelijk problemen onderweg te hebben.

Even ter herinnering… een echte fiets ziet er als volgt uit : een echte fiets heeft trappers,
een frame, een zadel, een stuur en twee wielen en twee banden. Dat volstaat misschien
om naar de bakker te rijden, maar op KSA kamp te gaan heeft uw fiets nog meer dingen
nodig. Wat heb je nog nodig : goeie remmen, reflectors, een voorlicht en een achterlicht
(deze moeten ook werken!). Het is zeker geen overbodige luxe om uwen Harley Trapson
op voorhand te laten nakijken. Neem zeker een fietspomp, een doosje plakgerief, reserve
binnenband en een goed slot mee.

De leiding voorziet een veilig fietsroute. Wanneer je met de fiets vertrekt, doe je je
uniform aan. De leiding voorziet fluo-vestjes. Wie wenst, zorgt zelf voor een fietshelm
(aangeraden, niet verplicht). Je neemt eten en drinken voor onderweg mee, regenkledij,
een trui. Groepen die in meerdere dagen naar het kamp fietsen (H en JH) voorzien ook
een matje en een slaapzak. 

Door de corona-crisis hebben ouders dit jaar de keuze om hun zonen en of dochters te
komen ophalen op de beide kampplaatsen (jongens en meisjes). Gelieve op de strook
van de bezoekdag aan te duiden of u zelf naar Ochamps rijdt of wij uw zoon meenemen
met de trein naar Berchem. Let op! Indien u uw zoon met de trein laat terugkomen komt
er €10 bij op de totale kampprijs.

Bij het terugkomen neem je de fietsen best terug mee op een fietsenrek. Wij willen aan
iedereen vragen om je fietsenrek mee te nemen naar de bezoekdag ( ook al heeft je zoon
geen fiets bij op kamp). Fietsen die niet mee thuis geraken zullen in een aparte container
mee naar Broechem vervoert worden.



Wat nemen we mee?
Slaapzak
Deken (KB, GB)
Matje (KN, JH, H)
Veldbed
Pyjama
Stoeltje (KN, JH, H)

Fiets (KN, JH, H)
Fietszakken (KN, JH, H)
Fietsband (KN, JH, H)
Pet of hoed 

Gamel
Bestek
Aardappelmesje
Keukenhanddoek
Drinkbus
Beker

Zaklamp
Linnenzak (vuile was)
Schrijfgerief, postkaartjes,...

Handdoeken !!
Washandjes
Toiletzak
Tandenborstel
Deo
Zeep & Shampoo
Waskom
Zonnecrème  !!
Muggenmelk !!

T-shirts
Shorts
Lange broek
Truien
Regenkledij
Extra schoenen met veters
Waterschoenen of schoenen die nat
mogen worden
Sokken (+ enkele extra)
Ondergoed
Zwemkledij (bandjes meegeven, indien
dit nodig is)
Laarzen
Teenslippers

KSA hemd
KSA trui
KSA sjaaltje
KSA t-shirt
Korte donkerblauwe broek
Schoenen met veters

Uniform dat iedere ochtend MOET
worden gedragen :



Wat nemen we niet mee?
Enkel dingen mag je niet meenemen op kamp!

Snoep en frisdrank: De koks zorgen elke dag voor heerlijk eten en hebben dus graag
dat er met grote honger van hun kookkunsten gesmuld wordt. Van snoep alleen kan je
trouwens geen KSA kamp overleven. Bovendien is het niet fijn als binnen dezelfde
groep leden snoep bijhebben en andere niet. Dus wij vragen aan ouders om ook
geen snoep op te sturen! 

Ipod’s, GSM’s en computerspelltjes : Deze zaken kunnen alleen maar kapot gaan op
kamp. Bovendien zorgt de leiding voor massa’s leuke spelletjes waardoor je je geen
enkele seconde kan vervelen. Op de kampplaats is er vaak ook beperkte ontvangst en je
kan heus wel een tijd zonder mama, papa of vriendin/vriend.

 We volgen hierbij de richtlijnen:
 - Knapen mogen geen gsm meenemen. (indien wel, dan wordt deze afgenomen en op
de bezoekdag teruggegeven.)
 - JH en H geven hun gsm in de ochtend af en krijgen deze pas ’s avonds terug.

 Zakmessen: Zakmessen zijn pas toegelaten vanaf de Knapen. Wij denken dat Knapen
verantwoordelijk met een mes kunnen omgaan. Ze gebruiken deze ook wanneer ze
bijvoorbeeld moeten sjorren. Bij de jongere groepen, die sjorren, zorgt de leider er zelf
voor dat het koord gesneden/geknipt kan worden.

Sterke drank, bier, sigaretten en drugs: Deze middelen zijn volledig uit den boze. Ze
worden meteen afgenomen wanneer je ze bij hebt en je haalt heel wat moeilijkheden
op de hals. Sigaretten worden vernietigd en drank wordt uitgegoten. 
Wie drugs bij heeft, krijgt meteen een ticketje naar huis en is niet meer welkom op onze
KSA!

 



Bezoekdag

Aankomst op kampplaats 12u00
Tijd voor een drankje
Slotformatie 12u30
Vertrek 13u15 (Het vrouwenkamp ligt op een 25 minuten van het mannenkamp)

Tijd van aankomst in het station Antwerpen-Berchem wordt nog gecommuniceerd. 

Door de corona-crisis zal er ook dit jaar geen normale en prachtige bezoekdag kunnen 
plaatsvinden. 

We kregen afgelopen zomer veel de vraag of ouders hun kinderen toch niet mochten komen
ophalen, zo konden zij er een weekendje aan toevoegen. Voor dit jaar hebben wij besloten
om ouders zelf te laten kiezen. 

Optie 1 : Ofwel komt u uw kinderen en/of vriendjes ophalen op onze kampplaats. U kan de
slotformatie dan live bijwonen en de kampsfeer toch even opsnuiven! Dit ten allen tijde met
een mondmasker. Wij vragen ook om maximum met 2 personen naar de kampplaats te
komen. Kinderen onder 12 jaar niet meegerekend.

Optie 2 : Ofwel kiest u er voor om uw kinderen op te halen in het station van Antwerpen-
Berchem. Indien u voor deze optie kiest komt er €10 bij op de totaalprijs van het kamp van
uw zoon/zonen.

we vragen iedereen dit te doen zodat wij hier een goed overzicht van hebben!

Vul via deze link je keuze in: https://forms.gle/NtixnSaggZ8bddg2A





Kampliederen
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

 
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 wud 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 bee

 Luisterend, fluisterend, kruinen mee
 En sterren staren teden

 Geef ons Heer, zegen en rust en vree
Afscheidslied
Hier staan tot afscheid weer de broers, in’t rond bijeen geschaard
 En deze vrome dagen blijven diep in’t hard bewaard
 Ik zeg u geen vaarwel, mijn broer, dra zien w’elkander weer
 Zodra de lente komt in’t land, zien wij elkander weer
Dat elk nu neemt zijn broeders hand en houde vastgensoerd
 Zo gaan wij zonder wijken de baan waar God ons voert
 Ik zeg u geen vaarwel, mijn broer, dra zien w’elkander weer
 Zodra de lente komt in’t land, zien wij elkander weer.

Alle leden moeten deze liederen kennen. We zingen ze elke dag in de formatie.
 Wie niet kan meezingen in de formatie kan de koks later helpen met de afwas. OEFENEN DUS!!

 



Medische fiche
IDENTITEIT VAN HET KIND
Naam :                                                Voornaam :
Geboortedatum : 
Adres :
Telefoonnummer :
Groep :   O KB      O GB       O KN       O JH       O H       O L

Wie contacteren
Naam : 
Adres :
Telefoonnummer :

Medische gegevens
Lijdt uw kind aan : 
O Suikerziekte
O Astma
O Huidaandoening
O Epilepsie
O Slaapwandelen
O Andere ……………..
Naam en telefoon huisarts :

 Is uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)?
O Ja
O Neen
Jaar van vaccinatie ……….

 Is uw kind allergisch voor?
-Geneesmiddelen:                                   O Ja                   O Neen
 Zoja, welke: ...............



-Bepaalde stoffen of levensmiddelen?     O Ja                   O Neen
 Zoja, welke: …………….........................................................................................................................

Is uw kind incontinent (bedwateren)?         O Ja                   O Neen
Is uw kind vlug moe?                                       O Ja                   O Neen

Kan het kind deelnemen aan sport (zwemmen inclusief) en spel afgestemd op de
leeftijd?                             O Ja                    O Neen

Moet het kind tijdens het kamp geneesmiddelen innemen?
 O Ja                    O Neen

 Zoja, welke en welke dosering?
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Is het kind vegetarisch?                            O Ja                        O Neen

Andere inlichtingen?
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Datum : 

Handtekening : 

Bevestig hier twee kleefbriefjes van je ziekenfonds! NIETEN aub!



Kleine ban
BRIEF VAN GROOTMEESTER AANG

Dag Kleine ban,

Ik ben Aang, meester van alle 4 de elementen. Samen met mijn team wil ik kijken wie van jullie bereid is

mij te helpen met het behouden van vrede tussen de 4 naties.

 

Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles veranderde toen… de Vuurnatie besloot

om het Aarderijk te laten meegenieten van hun welvaart door het op goedbedoelde, edoch hardhandige

wijze te koloniseren. Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen, en zijn team kan ze

stoppen.

Mijn team en ik gaan uitzoeken welke bovennatuurlijke krachten jullie bezitten door jullie kennis te

laten maken met de 4 elementen: lucht, aarde, vuur en water

Zo gaan we op het KSA-kamp uitzoeken wie een blauwe pijl verdient. 

Vooraleerst we de strijd aangaan met de vuurnatie, zullen we de 4 elementen eerst onder de knie

moeten krijgen. Nadat we sterk genoeg zijn geworden zullen we ook onze strategie moeten bedenken

hoe we de vuurheer in de val kunnen lokken.

Zo kunnen we de vuurnatie verslagen en zullen we terug vrede gebracht hebben tussen de 4 natie’s. 

Daarom zie ik jullie graag terug 24/07 om van start te gaan met de training voor het beheren van de 4

elementen, alleen zo kunnen we als team de vuurheer verslaan.

Groeten AANG



Grote ban

Het 3de Bataljon van GB Special Forces Squad Alpha-Papa-Bikki-Tsjies wordt sinds 13

juli vermist. De groep opereerde undercover in het vijandelijke gebied tegen de

Dollerobsters-groepering, met als doel de jarenlange strijd voorgoed te beëindigen.

De toekomst zou bepaald worden door het al dan niet slagen van hun missie, maar nu

lijkt het noodlot geslagen.

 

De groep werd het laatst gesignaleerd aan de oostwestkust van het eiland Veka-Esjé,

vlak voor hun overplaatsing naar de heuvels van Qros. Tijdens de vlucht moet het

verschrikkelijk misgegaan zijn, aangezien ze de Qros-heuvels nooit bereikt hebben.

Vermoedelijk hadden ze motorpech boven een Redelijk Grote Oceaan nadat een zwerm

gatachterlijke peliqanoes in de turbine van het vliegtuig gevlogen was. Verscheidene

zoekacties zijn opgestart, maar de Redelijk Grote Oceaan zit vol gevaren, en ligt

bovendien midden in het vijandelijk grondgebied van de Dollerobsters.

 

Het 3de Bataljon van GB Special Forces Squad Alpha-Papa-Bikki-Tsjies is de elite-

gevechtseenheid van het KSA-leger, die enkel voor de gevaarlijkste missies ingezet

worden. Dankzij hun training en expertise overleven ze de gevaarlijkste situaties, en

vermoedelijk zijn ze nog steeds in leven.

GB SPECIAL FORCES VERMIST IN EEN REDELIJK GROTE OCEAAN

Kamp Grobinson



knapen
La Taupe 

Heyyyy knafkeeess, Dag vrienden

Wat vonden wij het jammer dat dit jaar weeral snel voorbij is gevlogen. Ook het coronavirus gooide roet in

het eten, waardoor het iets anders was dan andere jaren. Maaaar niet getreurd, want ook binnenkort staat

het hoogtepunt van het jaar weer op de planning, namelijk het kamp!! 

We zitten dit jaar wel met een probleem, want er is namelijk een mol binnen de groep die de laatste weken

veel gesaboteerd heeft. Wij, als leiding zijn hem al heel lang op het spoor maar het is zeer moeilijk op hem te

ontmaskeren. Hij laat nooit sporen achter, waardoor we geen bewijzen kunnen vinden. 

Daarom hebben wij de hulp van jullie nodig! De Mol heeft namelijk een briefje achtergelaten waarin hij

duidelijk maakt dat hij er alles aan zal doen om het kamp te saboteren. 

Elke dag zullen er verschillende activiteiten gedaan worden waarmee jullie als groep moeten gaan

samenwerken om deze succesvol te voltooien. Uiteraard zullen wij jullie ook hiervoor belonen, want bij elke

geslaagde activiteit zullen er punten te verdienen vallen. Toch zal je de beste sherlock holmes in jezelf

naar boven moeten laten komen, om zo erachter te komen wie van jullie deze opdrachten probeert te

saboteren. 

Bereid jullie detectiveskills dus vast en zeker goed voor! in de avond zullen jullie dus ook langs ons

hoofdkwartier moeten komen om een ultieme moltest af te leggen. Zo kunnen wij, als leiding zien wie er op

het goede spoor zit. De activiteiten en opdrachten zijn zeer verschillend. Jullie best doen is zeker belangrijk,

want elke verdachte actie zal door jullie teamleden gespot worden. Uiteraard zullen jullie ook beloond

worden voor het goede speurwerk, of het kan ook andersom zijn. Als de mol het goed speelt zal hij natuurlijk

meer beloond worden! Wie zal diegene zijn die de verrader zal ontmaskeren op het einde van het Kamp en zo

met de prijzenpot naar huis zal lopen. En wie zal er op een fout spoor zitten??? 

Wij hebben er alvast zin in, dus bereid jullie maar goed voor!! 

wat nemen jullie extra mee? 

- vrouwenkledij (dit zal nuttig zijn bij een van de opdrachten) 

Dit geheimzinnige nieuws werd jullie verteld door Arthur, Matthijs,Jasper en Maxime 



jong-hernieuwers
EX ON THE BEACH is terug!! Het meest fantastische zondagavondprogramma
begint aan zijn nieuw uniek seizoen: EX ON THE BEACH: JH EDITION. Vanaf 18 juli
zijn jullie welkom in onze fantastische villa in Libin voor een onvergetelijke
vakantie! Jullie zullen worden voorzien van zwoele dates, spetterende
themafeestjes en adembenemende avonturen. Misschien zit er voor één van
jullie wel een eeuwige liefde in. Jullie kunnen alvast kiezen of jullie meegaan
voor lust, drama of liefde!

Onder het motto “hoe meer zielen, hoe meer vreugde” kunnen de exen bij ex on
the beach uiteraard niet ontbreken! Zij hebben alvast hun koffers gepakt, en
zijn klaar om uit de zee te komen. Zullen zij de vakantie komen verzieken? Of is
er nog sprake van een unfinished business? Er is alvast plaats genoeg in onze
villa om al deze exen te verwelkomen. 

Tot slot is er nog een “vriend” die we aan jullie moeten voorstellen, THE TABLET OF TERROR!! Hij ziet
en weet alles en zal van dag één jullie vakantie bepalen. Pas maar op want deze is genadeloos!

Begin al maar gewoon te geraken aan het geluid van de tablet of terror.
Wie moet als eerste naar het strand gaan? Welke exen zullen er allemaal aankomen? Welke dates
staan er voor jullie te wachten? En vooral, wie wordt de king of the villa? We gaan het allemaal

zien in EX ON THE BEACH: JH EDITION!
 



hernieuwers
Beste hernieuwers,

 

Bereid jullie voor op jullie laatste kamp als lid!!

Om jullie eens goed te testen hoe jullie presteren in kleine groepjes gaan we alle spelletjes in 2

groepen doen, elke avond volgt de ultieme stemming waarna er enkele leden van groep moeten

veranderen om dus zo revenge op hun oude groep te nemen.

Sommige avonden zullen jullie echter allemaal als 1 groep moeten samenwerken om de piktent te

overvallen. Worden jullie gepakt door de leiding of zijn jullie ons toch te slim af deze keer….

Wie blijft er het langste in dezelfde groep en wie zijn groep wint de meeste activiteiten?

 

Natuurlijk moeten we ook op dit zot kamp geraken en doordat we dit jaar niet op buitenlandse reis zijn

kunnen gaan  wegens corona, vertrekken we dit jaar 2 dagen vroeger!! We gaan op “BINNENLANDSE REIS”

naar het kamp!!! Verdere info over onze binnenlandse reis wordt nog meegedeeld.

 

Grt

ikke, den deze en den andere

 

 

Wat nemen we extra mee?

* witte en zwarte (of donkerblauwe) tshirt

* veel zin

* een brede glimlach

* tandenborstel om Daan zijn tandjes te kuisen

* handdoek om Kobe af te drogen

* kam om Jorn zijn haar te kammen

* botjes voor de botjesfuif

* nagels

* pamper voor als jullie hudo na dag 2 al vol zit

* mondmaskers

 




