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Deze wezens lieten mij
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karaktereigenschappen
bestudeert. Wie weet komt
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WELKOM IN MIDDEN -A AR DE
Macht, wat is dat nu eigenlijk? Socioloog Max Weber ziet
macht vooral als het vermogen om anderen zaken op te
leggen die al dan niet tegen de belangen van deze anderen
zijn. Macht onderscheidt zich van gezag dat legitiem is.
Gezag verkrijg je door een functie en iedereen is het eens
dat je gezag hebt. We spreken dan ook vaak over gezag
MET anderen in tegenstelling tot macht OVER. Macht is
iets dat verkregen wordt in veel meer tot de verbeelding
sprekende manieren: oorlog, intriges, misleiding, verraad,
en vul de lijst maar aan. Macht is alles waar het om draait
in Midden-aarde. In de eerste plaats dat de macht niet in
de foute handen valt, maar ook onderling is het niet altijd
koek en ei. Die foute handen zijn dan vooral de handen
van Sauron die met zijn ring het concept macht tot een
fysiek object smeedde.
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De vier volkeren, Elfen, Dwergen, Mensen en Hobbits
werken nu en dan samen om te zorgen dat deze duistere
heer zijn invloeden niet te ver verspreid over Midden-aarde.
Hoewel ze geregeld een gezamenlijk front vormen, kunnen
ze elkaar niet uitstaan en streven ze zelf het doel na om
de machtigste te zijn. Ze vragen zich allemaal één ding af:
WIE is nu de sterkste? Dat zullen we tijdens dit kamp te
weten komen. Zijn het de trotse Elfen die wetenschappelijk
en cultureel verder staan dan wie dan ook? Of zijn het
misschien de Dwergen die bedreven zijn in het kort en
klein maken van hun vijanden? Jazeker, zelfs korter dan
ze zelf zijn. Misschien zijn het de Mensen die ondanks
hun vele wereldse gebreken toch iets speciaals hebben. Er
brandt namelijk iets vurig vanbinnen in die rare wezens. En
we willen die geniepige Hobbits niet vergeten! Onderschat
ze niet deze sluwe en behendige wezentjes.
Eén ding is zeker, laten we hopen dat Sauron uiteindelijk
niet de machtigste is, want dan zal onze wereld zich storten
in duizenden jaren vol duisternis en angst…
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DE DWERGEN

JOR R A WIZZ'RT HER R IE
Of deze magiër echt zo heet? Het gerucht
gaat dat toen hij nog jong was de
elventovenaar Forhûit tegen hem zei
“Jorra Wizz’rt Herrie” en hij daardoor nu
deze naam heeft. Een soort meme avant
la lettre. Desalniettemin is deze tovenaar
een bekend figuur onder de Dwergen. Hij
is namelijk iets groter dan de rest! Hij vocht
onder andere mee in de strijd om Dale, waar hij met zijn
machtige staf en scherp zwaard honderden orks in zijn
eentje versloeg. Kortom, dit is een man die je in je team
wilt.
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DA N NIE OFNIE OFWA
Dan Nie is een dwerg van formaat. Wist
je dat hij een van de enige is die
samenwoont met een vrouwtjesdwerg?
Er zijn heel weinig vrouwtjesdwergen,
maar Dan Nie weet wel hoe hij ze
moet veroveren. En veroveren zal hij!
Zijn verovering van Moria, het grootste
rijkdom van de Dwergen, is en blijft zijn
grootste prestatie. Ofnie Ofwa is vastberaden om de 7
rijken van de Dwergen een te maken en zo de machtigste
te worden.

BR ÈÈÈCHT T.L. BA L
Brèèècht T.L. Bal, ook wel Brèèècht
Teodorius Ludwine Bal, is een trotse
Dwerg. Alles wat hem ontbreekt
in zijn lengte compenseert hij in
zijn kracht en dapperheid. Van alle
dwergen is meester Bal waarschijnlijk
de meest onbevreesde. Tijdens de grote
dwergenburgenoorlog kreeg hij van zijn
vijanden de bijnaam Brokkebrecht Vuurbaarden omwille
van zijn prachtige baard die rood kleurde door het bloed
van zijn vijanden. Volgens de legende heeft Brecht ooit
een hele orkendivisie op zijn eentje afgeslacht. Brèèècht
is echter niet perfect, zo heeft hij ooit door enkele
persoonlijke misstappen een volledig vat dwergenbier
moeten geven aan zijn mededwergen.
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DÊUNIS MCLÊUNIS
De grappenmaker onder de Dwergen en over
het algemeen een zeer energetisch persoon.
Deunis is een genie in de alchemie en het
fabriceren van ontvlambaar goed. Dat
maakt hem een zeer rendabel persoon in
de strijd. Ook al is hij de jongste onder de
Dwergen, is hij toch een van hun sterkste
krijgers. Deunis zou graag trouwen met de
jonge elf Aiki Noduls, maar door de slechte relaties tussen
de Elfen en Dwergen zal hun liefde nooit kunnen bloeien.

GI JSDWER GSLA
Een Dwerg met een passie voor tuinieren,
bestaat dat? Jazeker, deze dwerg is zo
fanatiek bezig met alles wat in een
moestuin kan gezet worden. Wortels,
uien, courgetten, pastinaken, noem maar
op. Geen gewas, knol of bol dat hij nog
niet verbouwd heeft. Het liefst is hij bezig
met slasoorten. Zijn lievelingssla is dan ook de
Lactuca sativa, wat ook wel bekend staat als –hoe kan het
ook anders– ijsbergsla.
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PIER R E-JOS K A BOUTER K LOS
Pierre-Jos kabouter Klos is misschien wel
de meest heldhaftige Dwerg van heel het
dwergenras. Geen enkel avontuur staat
hem in de weg. Het is als het ware een
krijger zonder vrees en zonder blaam.
Zijn grootste concurrent binnen het
dwergenras is de dappere Deunis McLeunis.
Af en toe belanden deze twee in een helse
vete en dit wordt dan uitgevochten in een ouderwets duel.
Eén keer kreeg Pierre-Jos de volle laag en verloor hij een
pink nadat Deunis deze met een bijl kon afhakken; PierreJos was de klos… Sindsdien ging hij dan ook door het
leven met de bijnaam ‘Kabouter Klos’.
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DE MENSEN

TOVERT UITDEDJOOS
Simsalabim! Abracadabra! Hocus pocus!
Geen enkele toverspreuk dat hem onbekend
is. Tovert Uitdedjoos wordt soms ook wel
de wandelende Wikipedia genoemd als
het aankomt op toverspreuken. Vroeger
misbruikte hij soms zijn spreuken om
mensen te hypnotiseren en te beroven,
maar tegenwoordig leeft hij als kluizenaar en
verdient hij zijn brood met zijn spectaculaire magische
optredens in de stad.
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SJEBIL SHAUWDEWAYNS
Sjebil is een echte vechtersbaas. Helaas
heeft hij, in tegenstelling tot de andere
Mensen, zijn lengte niet meegekregen.
Desalniettemin kom je hem beter niet
tegen op het slagveld. In de herberg
kan de jonkheer wel een tof gezelschap
betekenen. Hij zal immers steeds zijn
best doen om iedereen het naar zijn zin te
laten hebben. Je kan deze ridderlijke man dus best aan
jouw zijde hebben!

AR NAUT AUWIGMÄGD
Arnaut Auwigmägd is een dappere ridder
van Gondor. Tijdens zijn adolescentie
probeerde Arnaut het vrijgezellenbestaan
uit, hij trachtte zijn kans bij menig
jonkvrouw, maar faalde keer op keer.
Toen Heer Auwigmägd genoeg had
gekregen, van al die afwijzingen der
vrouwtjes besloot onze adellijke vriend zijn
leven niet meer te wijden aan de dames, maar aan zijn
land, Gondor. Hij werd de Generaal van het stadsregiment
van Minas Tirith, een zeer eervolle positie binnen het leger
van Gondor. Omdat Arnaut voor deze positie vaak in de
bovenste “heilige” ring van de stad aanwezig moest zijn,
was het een verplichting om een eed van kuisheid te
zweren.
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HOMA N ER EKT US
Deze stoere man draagt zijn gender met
trots. Hij is overal gekend voor zijn
stille aanwezigheid, maar pas op! Trap
op zijn tenen en je kan een klap voor
kanis verwachten. De robuuste ridder is
overal herkenbaar door zijn uitgebreide
harnas en trouwe zwaard, Walteerius.

ARTHUUR MINUTSEKOND
Arthuur Minutsekond behoort tot het
mensenras, ook wel de Atani genoemd.
Als mens is hij beladen met de gift van
de mens, oftewel sterfelijkheid. Deze
mortaliteit zal in Minutsekond zijn geval
zéker in de strijd voorvallen. Hij is een van
de meest roemrijke en heldhaftige ridders
in zijn koninkrijk en heeft al vele veldslagen
achter de rug en heeft dan ook geen enkele schrik om
een heldendood te sterven voor zijn medemensen (of zelfs
voor geallieerde Dwergen of Elfen).
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SVER S VA N DE KOOLR ÜYT
Svers is de man, gene zwans, zeker als je ziet
wat deze kerel allemaal al heeft gedaan.
Op 12-jarige leeftijd heeft hij zijn eigen
zwaard gesmeed, met blote handen! Dit
zwaard gebruikte hij eerst om 3 Nazgûl
tegelijk te verslaan. Daarna drong hij,
weer op zijn eentje, Mordor binnen om de
vulkaan Mount Doom van dichtbij te kunnen
bekijken. Een kritische lezer zal nu denken dat Van De
Koolrüyt een eenzame man is. Ik zeg niet ja, ik zeg niet
nee, integendeel. Hij heeft enkele goede vrienden, en
zoals iedereen weet zijn een paar goede vrienden meer
waard dan honderd kennissen. Zijn pragmatische aanpak
is een meerwaarde in het team van de Mensen.
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DE ELFEN

HOLLEK EMIR FOR HÛIT

Wie de edele Hollekemir ziet, ziet een elf
van hoge afkomst. Je zou hem, met zijn
imponerende wijsheid, grote gestalte
en lange lokken haast het ideaalbeeld

van het wijze, lange ras van de Elfen
kunnen noemen. Op één punt verschilt
hij echter van de meeste Elfen waar
zij een uitzonderlijk goed zichtvermogen
hebben, heeft Hollekemir regelmatig hulp nodig van een
tweede paar ogen (een bril dus). Hierdoor wordt hij ook
weleens “vieroog” genoemd.
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LEGOLAR S DE BOSELF
Onder de Elfen is hij bekend voor zijn grote
vrijgevigheid. Legolars is daarenboven een
jonge, energieke elf vol zelfvertrouwen.
Zijn trouwe boog maakte hij uit het
hout van een tienduizend jaar oude ent,
genaamd Klok. Voor zijn leeftijd leeft deze
jonge Elf al in ongelofelijke harmonie met
het bos dat hij zijn thuis noemt; Lothlórien.

A LLHÄ NS ONDEK
Deze elf is een speciaal type. Hij is namelijk
nog zeer jong, slechts 302 jaar. Dat lijkt
misschien oud maar tegenover de andere
Elfen is hij nog maar een puber. Hij
haalt dan ook veel kwajongensstreken
uit overal waar hij kan. Zo bekladde hij
al de Hal van het Vuur in Rivendel en
verving hij de pantoffels van elf Niebepàle
door houten klompen. Zijn jong bloed heeft
natuulijk ook voordelen: Ondek is supersnel en behendig.
Allhäns helpt zijn elven ongetwijfeld naar de overwinning.
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SÉA MEN GESMÖSJT
Sommigen beweren dat Séamen de
meest angstaanjagende elf is van ze
allemaal. Hollekemir zou zelfs zeggen
dat de Elfen zonder hem maar “een
stelletje bosmannen met veel te lange
oren” zijn. Gesmösjt leeft volgens het
motto Pünt Gemoökte Dooêi. Hierdoor
z a l j e hem wel vaker tegenkomen in de verschillende
elfetablissementen die zijn thuisland rijk is. Een veelzijdige
elf, die Séamen!

VËR BEEJK KÖRT ZÊÊ
Een nobele elf van de Vër Beejk-dynastie
en broer van Vër Beejk Kortdré. Hij
staat bekend om zijn ongelofelijk
leiderschap in veldslagen en oorlogen
waar hij met machtige strategieën de
vijand in de pan hakt. Met een record
van 82 gewonnen veldslagen is hij de
belangrijkste generaal van de Elfen. Hij is een
meester in het boogschieten en er wordt gezegd dat hij
met één enkel pijl vijf orken heeft neergeschoten. In het
dagelijkse leven is Körtzee een rustig persoon die geniet
van lange avondwandelingen aan het strand of muziek
spelen bij een kampvuur.
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DÄGA DEGI J NIEBEPÀ LE
Elfen staan er meestal om bekend om
heel bedreven, machtig en wijs te zijn.
Wel, deze elf bezit zeker ook deze
eigenschappen, maar wat hem vooral
kenmerkt is zijn drang naar autonomie
wat zich vaak uit in koppigheid. In zijn
jeugdige jaren als elf werd hij opgevoed
door zijn zeer bezorgde moeder. Dägadegij
Niebepàle mocht heel weinig zelf kiezen als zoon van
de Elfenkoning. Zijn leven stond volledig vast vanaf zijn
geboorte, maar dat was niet hoe deze elf wilde leven. Hij
heeft zich volledig afgezonderd van zijn koninklijke familie
en leeft nu als een solitaire elf.
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DE HOBBITS

MESSY PETESSIE

Messy Petessie is een zeer charmante
tovenaar. Niet alleen zijn witte baard en
zijn ijzersterke toverstaf zijn geliefd bij
de Hobbits. Deze tovenaar zit immers

vol wijsheid. Volgens de Hobbits is hij
zelfs de meest wijze tovenaar die zij
ooit hebben ontmoet. Messy is redelijk
bescheiden en zal daarom deze uitspraken
nooit zelf bevestigen. Meestal antwoordt hij namelijk met
zijn gekende formulering: “Hmm, dat weet ik zo nog niet.”
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FER RODO GÉNGÈLETR UIY
Ferrodo Géngèletruiy lijkt op eerste zicht
misschien een typische bewoner van
het landelijke Gouw van Midden-aarde,
maar laat je niet foppen door zijn klein
postuur en zijn kinderlijke krullen.
Ferrodo is een ontzettend strijdvaardige
Hobbit en als het erop aan komt, zal hij
volop vechten voor een, al dan niet nobel,
doel. Echter is dit niet altijd even succesvol en vaak zal je
Ferrodo vooral zien genieten van zijn pijp, doorgegeven
van generatie op generatie gepaard met wat fris gerstenat.

FR ET MOR WOFFELK ES
Fretmor Woffelkes is een van de oudste
Hobbits: met zijn leeftijd van 133 jaar
kan hij zelfs niet meer borstelen.
Fretmor klaagt graag over de jeugd
en is erg knorrig. Er is maar één ding
dat hem kan opvrolijken: wafels. Oh
ja! Overheerlijke versgebakken wafels
overgoten met heerlijke, plakkerige siroop,
daar kan Fretmor zijn vingertjes wel van aflikken. Tijdens
zijn jeugd werkte oude heer Woffelkes in de bakkerij,
maar nu hij op pensioen is, laat hij deze taak over aan
zijn 9 kinderen en zijn 84 kleinkinderen. Tegenwoordig
is de bakkerij dan ook uitgegroeid tot een winkelketen
die overheerlijke gebakjes verkoopt doorheen de gehele
Gouw.
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SMEG MA'EL
Een goedlachse Hobbit uit Bokland met groot
gevoel voor rechtvaardigheid. Smeg heeft
een immense interesse in geschiedenis.
Hij werkt al jaar en dag aan een boek
over de slag van Bijwater. Nadat Frodo
Balings samen met zijn Hobbitmakkers
vertrekken op een queeste doorheen
Midden-aarde, neemt de tovenaar Saruman
de Gouw over in 1419 (Gouwtelling). Als je meer wilt
weten over deze donkere periode kan je altijd Smeg Ma’el
hierover aanspreken. Hij vertelt je met veel plezier het
hele verhaal. Pas wel op, door het gebruik van pijpkruid
is zijn geheugen er wel fel op achteruit gegaan…

KOBOKK EN K LETSEN
Een dag niet genoten is voor Kobokken
een dag niet geleefd. Deze Hobbit is
altijd te vinden in The Green Dragon
Inn, de lokale taverne van de Gouw,
met een pijp in de mond en een beker
gerstenat in de hand. Kobokken lijkt
misschien klein, maar onderschat hem
zeker niet! Hij heeft aanzienlijk veel records
op zijn naam in de taverne, meer dan zijn Hobbitrivaal
Géngèletruiy. Kobokken wordt wel al wat ouder en plant
dan ook zijn fakkel door te geven aan zijn jongere broer,
20
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ALGEMEEN
Dit jaar kunnen we weer zorgeloos op kamp! Aangezien
we met minder dan 100 leden zijn, worden we
opgedeeld in één grote ‘bubbel’. Wel zijn er nog steeds
enkele voorzorgsmaatregelen van toepassing. Deze
voorzorgsmaatregelen vindt u terug op onze website.

KAMPPLAATS
We zetten onze tenten dit jaar op in Zutendaal. Kaartjes
voor de kleine kapoen of de knappe leider zijn welkom op
onderstaand adres:
*NAAM + BAN*
Roelerhutten
Kiewitseweg 5
3690 Zutendaal
(KSA de Lommelse Blauwvoeters)

INSCHRIJVING EN PRIJS
Vanaf dit jaar passen we onze prijzen aan. We willen graag
het solidariteitsprincipe invoeren. Dit maakt het voor
iedereen mogelijk om een bedrag te betalen dat het best
past bij zijn of haar financiële situatie. Door dit systeem
in te voeren, hopen we het kamp voor iedereen inclusief
te maken.
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Er zijn drie tarieven: het sociaal tarief; het standaardtarief
en het solidariteitstarief.
Bij het inschrijven van uw zoon (zonen) kan u zelf
kiezen welk tarief u betaalt. Wij koppelen hieraan geen
voorwaarden. U dient bovendien niet aan te geven in het
inschrijvingsformulier welk tarief u kiest: u schrijft gewoon
het gewenste tarief over op ons rekeningnummer. Zo zal
enkel onze kasverantwoordelijke zicht hebben op uw
keuze.
De tarieven zien er als volgt uit:
• Sociaal tarief: 90 EUR piepjongknapen / 120 EUR
jongknapen, knapen en jonghernieuwers;
• Standaardtarief: 100 EUR piepjongknapen / 130 EUR
jongknapen, knapen en jonghernieuwers;
• Solidariteitstarief: 110 EUR piepjongknapen / 140
EUR jongknapen, knapen en jonghernieuwers
U kan ook verschillende tarieven combineren. Wenst u
bijvoorbeeld voor een van uw zonen het solidariteitstarief
te betalen, kan u voor uw andere zoon het standaardtarief
verkiezen.
Verder bestaat er via KSA Nationaal een steunfonds
voor de gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
Meer info vindt u op de website van KSA Nationaal:
https://www.ksa.be/steunfonds.
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VERTREK EN TERUGKOMST
De jongknapen nemen het openbaar vervoer naar
Zutendaal. Omdat we niets aan het toeval willen overlaten,
verzamelen zij op woensdag 21 juli 2021 vanaf 12u45
aan de kerk van Lommel-Centrum. Het traject ziet er
als volgt uit:

De knapen en jonghernieuwers gaan met de fiets. De
twee groepen verzamelen op woensdag 21 juli 2021
om 10u00 aan de kerk van Lommel-Centrum. De
tocht bedraagt zo’n 65 kilometer. Neem dus zeker een
lunchpakket, voldoende water en extra versnaperingen
mee.
De piepjongknapen worden gebracht door de ouders op
24 juli 2021 om 14u30. De leiding zal hen opwachten
op de met bordjes aangegeven plaats. U kan gewoon het
kampadres in de gps invoeren.
Voor de terugreis zullen de piepjongknapen, jongknapen
en knapen met de bus gaan. In tegenstelling tot de
heenreis, is dit een rechtstreekse bus. We komen rond de
middag aan. Helaas kunnen we op moment van schrijven
nog geen exact aankomstuur opstellen. We communiceren
dit tijdig via mail en via Facebook.
De
keren terug2021
met de fiets.
24 jonghernieuwers
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BEZOEKDAG
Dit jaar is een bezoekdag helaas niet mogelijk. Hoewel dit
niet expliciet verboden is, is de praktische organisatie ervan
voor ons onhaalbaar. We moeten namelijk het contact van
onze enkele bubbel met andere mensen zoveel mogelijk
beperken. We hopen hiervoor op uw begrip!

BAGAGE AFLEVEREN EN OPHALEN
We nemen de bagage van de jongknapen, knapen en
jonghernieuwers mee met de camion. Aangezien we de
camion op voorhand inladen, moet de bagage eerder
worden gebracht. Het afleveren van de bagage vindt
plaats op dinsdag 20 juli tussen 20u en 20u30 aan
ons lokaal (Nieuwe Kopen 12). We sturen nog een mail
rond met de praktische details.
Bij het terugkeren zal alle bagage meekomen met de
camion (dus ook de bagage van de piepjongknapen).
De bagage kan worden afgehaald op zaterdag 31 juli
tussen 20u en 20u30 aan ons lokaal (Nieuwe Kopen
12). Ook de fietsen van de knapen kunnen op dit moment
worden afgehaald.
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WAT NEEM JE ZEKER (NIET)MEE?
Slaapgerief
□ Veldbed of luchtmatras:
geen ligzetel (deze
sneuvelen te snel)1
□ Isoleermatje of
noppenmatras
□ Slaapzak of laken (+
eventueel een dekentje
voor de koude nachten)
□ Plastieken
matrasbescherming
(voor leden/leiding
met nachtelijke
waterprobleempjes)
□ Pyjama
□ Knuffeldiertje(s)
□ Kussen met kussensloop

!Tip: Duid het vakje aan met
een vinkje als je het item in
je koffer hebt gestoken!

Hygiëne
□ Handdoeken (± 4 stuks)
□ Washandjes (± 8 stuks)
□ Toiletzak:
□ Tandpasta en
tandenborstel
□ Spoelbeker
□ Scheergerief voor de
mannen onder ons
□ Zeep en shampoo
□ Deoderant
□ Zonnecrème

Opmerking: de piepjongknapen moeten dit jaar geen veldbedje
of luchtmatras meenemen. Er zijn voldoende bedden.
1

Kledij
□ KSA kledij
□ T-shirt
□ Trui (optioneel)
□ Sjaaltje (optioneel)

□ Speelkledij
□ 5 truitjes en 5 broekjes

□ Kledij die vuil mag
worden
□ Wit T-shirt waar bv.
verf mag op komen

□ Regenkledij
□ Stevige schoenen

□ 10 onderbroekjes
□ 10 paar kousen
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□ (minstens) 2 paar sportof speelschoenen

Eten

Divers

□ Bestek:

□ Muggenmelk
□ Zaklamp

□
□
□
□

Mes
Vork
Lepel
Gamel of onbreekbaar
bord
□ Drinkbeker

□ Vaatdoeken

Zeker NIET meenemen
□ Dure voorwerpen die
niet thuishoren op
kamp (gsm, camera,
horloges...)
□ Zakmessen,
aanstekers of
andere gevaarlijke
voorwerpen
□ Snoep: dit vermindert
de eetlust en trekt
ongedierte aan.

□ Goed sluitende
linnenzak voor de vuile
was
□ Een boekje of een strip
voor tijdens de platte
rust
□ Briefpapier, enveloppen,
postzegels en
schrijfgerief
□ Medicijnen: contacteer
banleiding
□ Identiteitskaart of
Kids-ID
□ Een (klein) beetje
zakgeld
□ 5 (uitwasbare)
mondmaskers voor
leden ouder dan 12 jaar
□ Papieren zakdoeken!
Gebruik geen stoffen
zakdoeken.

Overige opmerkingen:
• Merk al je kledij en spullen!
• Steek alles in goed sluitende rug- of sporttassen.
Losse zakken nemen we niet aan!
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MEDISCHE FICHE
Het medische fiche vindt u op de inschrijvingspagina via
onze website.
Het fiche wordt in gesloten enveloppe afgegeven aan
de banverantwoordelijken bij het afleveren van de
bagage of bij het brengen van de leden.
De fiches worden 14 dagen na het kamp vernietigd.

KOOKPLOEG
Geen kamp zonder kookploeg. Wij zijn dan ook enorm
dankbaar dat er wederom ouders en sympathisanten
bereid zijn hun vakantie op te offeren om voor ons
dagelijks te koken! We hebben dezelfde kookploeg als de
afgelopen drie jaren. Zij doen hun uiterste best om lekker
en voedzaam eten voor ons te koken en ze slagen hier
ook elke maaltijd in! Omdat het eten op kamp zo lekker
is, is het dus zeker niet nodig om snoep mee te nemen
op kamp. Dit bederft namelijk de eetlust. Bovendien trekt
dit ongedierte aan. Snoep, chips, koeken… zijn dan ook
ABSOLUUT VERBODEN op kamp. Indien de leiding toch
snoepgoed kan vinden, zullen zij dit met veel genoegen

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Het inschrijvingsformulier is terug te vinden op onze
website. Hier vind je ook terug hoe je het inschrijvingsgeld
kan betalen. Verder vatten we op de site kort alles samen.
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DAGINDELING
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CONTACT
Deze leiders staan paraat om al je vragen omtrent het
kamp te beantwoorden! Ook in gevallen van nood (tijdens
het kamp) kan je met ons bereiken via de onderstaande
contactgegevens.

BONDSLEIDING
Voor vragen in het algemeen (bijvoorbeeld inschrijvingen,
inschrijvingsgeld, nakomen...).

BRAM VERBEEK
SAM VAN NOYEN
Hoofdleider
Assistent-hoofdleider
+32 493 03 33 69
+32 479 13 12 88
hoofdleider@ksalommelcentrum.be
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BANVERANTWOORDELIJKEN
Voor specifieke vragen of opmerkingen (bijvoorbeeld
specifieke noden van de zoon, vragen over de groep...).

RIK LUYKX
Piepjongknapen
+32 468 26 20 14

SEB BAUDEWIJNS
Jongknapen
+32 471 55 70 98

JESSE DE BRUIJN
Knapen
+32 471 22 62 38

GIJS VLIEGEN
Jonghernieuwers
+32 474 56 58
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Met dank aan:

https://www.papierstad.be

