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Liefste aardlingen, 

 

Ik ben Nietipak, en ik heb een opdracht 

gekregen: ik moet jullie begeleiden 

doorheen jullie allereerste uitstap naar de 

ruimte. Daarnaast zal ik er gedurende het 

hele kamp voor zorgen dat er geen 

seconde voorbij gaat zonder dat jullie 

plezier hebben. Ik laat jullie nu kennis 

maken met al mijn vrienden, die jullie wat 

meer zullen vertellen over het kamp. 

 

Op zondag 5 augustus 2018 worden jullie 

vanaf 11u30 verwacht op ons kampterrein 

voor een lekkere barbecue om het kamp 

goed in te zetten (meer info verder in dit 

boekje). 

 

Op 12 augustus 2018 nemen de Sloebers en 

Roodkappen afscheid van de ruimte en 

vertrekken met de bus om 13u30. Het 

verwachte tijdstip van aankomst is 15u00. 

 



Met mijn ruimteschip reis ik van planeet naar planeet! Planeet Paulus is natuurlijk de mooiste 

van allemaal, dus ik zal jullie vertellen hoe je er geraakt. 

Voor de hypermoderne aliens met een ruimteschip is de route de volgende: volg de 

Melkweg tot aan Jupiter en sla net voor de ring van Saturnus links af. Vlieg nog 3 

lichtsecondes rechtdoor en je bent er! Planeet Paulus is koningsblauw met felrode ringen 

rond, niet te missen! Voor de duidelijkheid voorzien we nog een kaartje van het zonnestelsel. 

Kende je het ezelsbruggetje onder de kaart al? Elke eerste letter van een woord is gelijk aan 

de beginletter van een planeet!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEGBESCHRIJVING 
  
Om jullie bedden te sjorren heb je 300 m sjortouw nodig, 

hierbij zijn er 2 opties: 

o Traditioneel driedradig sjortouw: dit is het 

natuurtouw dat jullie allemaal kennen. Enkel 

driedradig is geschikt voor jullie bed. 

Eéndradig sjortouw is niet sterk genoeg en 

dan zal je door je bed zakken. 

o Polyproptouw: dit is een soort kunsttouw. Het 

voordeel hiervan is dat je het kan herbruiken, 

het is steviger en snijdt minder. De 

aankoopprijs is wel een beetje hoger , het is 

dan ook niet de bedoeling om het op het 

einde van het kamp door te knippen!  

 

Velen onder jullie knippen op het einde van het kamp 

hun sjorringen door. Maar, elk van de twee soorten 

touwen kan herbruikt worden als je het op het einde 

weer mooi oprolt. Dit is goed voor het milieu en voor de 

portemonnee.  

Je kan deze twee soorten touw kopen in de scoutsshop 

(Hopper, in de Lange Violettestraat. Met jullie lidkaart 

krijgen jullie hierop korting.) Het traditionele touw kan je 

in elke doe-het-zelf zaak kopen en ook in de Banier 

(waar je ook korting krijgt met je lidkaart van de VKSJ).  

Om jullie luchtmatras te beschermen tegen die touwen 

is het best een plastic vel of een matje (dit kan dan wel 

beschadigd zijn op het einde) op jullie touwen te leggen 



  

 

 

De aardlingen die zich met de auto 

verplaatsen en niet met een 

ruimteschip, kunnen volgend adres 

invoeren in hun GPS:  

 

Meisjeschiro Baal 

Geertruimoerstraat 23 

3128 Tremelo 

 

 

De coördinaten van het terrein: 

51.010303, 4.743321 
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Hallo daar! Ik ben Toppmats! Ik zorg ervoor dat er 

water en eten wordt ontdekt op de planeten, 

maar dit is een moeilijke opdracht en daarom 

hangt aan dit kamp een klein prijskaartje vast.   

Voor Sloebers en Roodkappen bedraagt de prijs 

€105. Voor Kimmers, Jimmers en Simmers €115. 

Bezit uw dochter een UiTPAS met Kansentarief? 

Dan heeft u recht op 80% korting op de 

kampinschrijving. Voor Sloebers en Roodkappen 

kost het kamp dan €21 euro en voor de oudere 

groepen €23. Wanneer er twee zusjes meegaan 

op kamp is er €10 korting op de totaalprijs. Voor 

drie zusjes is de korting €20. Deze korting geldt 

niet wanneer u al recht heeft op kansentarief. 

 

Inschrijven gebeurt via het online 

inschrijvingsformulier dat u via mail heeft 

ontvangen. U kan het formulier ook terugvinden 

via volgende link: 

https://goo.gl/forms/JA6aJWjsEcHAZLeg2  

 

Wij zouden u willen vragen om vóór 15 juli het 

formulier in te vullen en het inschrijvingsgeld over 

te schrijven. Meer info over de betaling vindt u in 

het formulier zelf. 



 
 
 

Op ons kampterrein staan we wel nog in contact met moeder aarde. Jullie 

ouders/familie/vrienden mogen dus altijd post met rakketen, satellieten of 

marsmanbrieven opsturen naar onderstaand adres: 
 
  

 

 

 

 

 

 

Aangezien onze kampplaats zich ver van de aardbol bevindt, en het hierdoor 

een tijdje kan duren voor de postraket overgevlogen is, kan u ook deze 2 

nummers draaien. Alleen deze personen staan af en toe nog eens in contact 

met de aarde. (Gelieve hier enkel bij dringende zaken gebruik van te maken) 

 

 

        Merel: 04/78187927 

 Justine: 04/93619617 
 

 
 

 

Meisjeschiro Baal 

t.a.v. KSA Gent Sint-Paulus 

TAK + Naam dochter 

Geertruimoerstraat 23,  

3128 Baal (Tremelo) 



 

BELANGRIJKE MEDEDELING 
 

 

 

  

 

Wij aliens houden van de aarde en zijn dieren, 

maar van eentje zijn we toch niet zo fan… Namelijk 

DE LUIS! 

 

Daarom vragen we of de mama’s en papa’s twee 

weken voor het kamp hun dochters grondig willen 

controleren. Om een luizenplaag te vermijden, 

moet iedereen zijn steentje bijdragen! Als je 

dochter toch nog luizen heeft bij het vertrek, 

gelieve de leiding dan zeker te verwittigen en zelf 

het nodige materiaal (kammetje, shampoo) mee 

te geven. 
 



 

 

 

 

 

Hou allemaal zondag 5 augustus vrij in de agenda want dan is het bezoekdag. 

Dit is dan ook de dag dat onze liefste aardlingen zullen verzamelen op ons 

kampterrein om te starten aan dit avontuur! Iedereen is welkom vanaf 11u30 

om te komen smullen van onze heerlijke BBQ. We willen wel vragen om vóór 

15 juli hiervoor in te schrijven, en dat gebeurt ook via hetzelfde online formulier 

dat hierboven al vermeld werd: 

 https://goo.gl/forms/JA6aJWjsEcHAZLeg2 

Vooraf inschrijven is verplicht, niet ingeschreven is jammer genoeg geen BBQ. 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

Voor vragen of problemen: bel of sms gerust naar de verantwoordelijken: 

 

Liza: 04/9849888 

Zita: 04/70579225 

Latifa: 04/86608082 

Een lekkere barbecuemaaltijd kost €10 voor 

een volwassene en €7,5 voor een kind (-12jaar). 

KSA leden die meegaan op kamp mogen 

gratis mee-eten en moeten dus niet worden 

ingeschreven. Voor de niet-carnivoren onder 

ons: er zullen natuurlijk ook vegetarische 

alternatieven aanwezig zijn! 

BBQ 
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driedradig is geschikt voor jullie bed. 

Eéndradig sjortouw is niet sterk genoeg en 

dan zal je door je bed zakken. 

o Polyproptouw: dit is een soort kunsttouw. Het 

voordeel hiervan is dat je het kan herbruiken, 
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WAT NEEM JE MEE IN JE VALIES? 

 
    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

Slaapgerief: 

0 Slaapzak + eventueel 

fleece deken 

0 Kussen 

0 Pyjama 

0 Knuffel Kledij: 

0 Uniform (aandoen bij vertrek!)  

0 Voldoende sport- en spelkledij  

0 Verkleedkledij  

0 Vuile kleren die achteraf in 

vuilnisbak mogen  

0 Waterdichte jas + broek 

0 Warme trui en broek  

0 Voldoende ondergoed  

0 Zwemgerief  

 

Wasgerief: 

0 Zeep en shampoo  

0 Tandenpoetsgerief  

0 Kam / Borstel  

0 Washandjes en 

handdoeken  

 

Om een weekje te overleven op planeet Paulus heb je, naast wat wij jullie 

kunnen geven, nog heel wat andere spullen nodig! Zorg ervoor dat alles 

genaamtekend is zodat je alles terugvindt op het einde van het kamp. 

Schoenen: 

0 2 paar sport/speel 

schoenen 

0 Stevige wandelschoenen 

0 Eventueel pantoffels  



Hallo, ik ben Nettovar, en ik kan jullie 

verzekeren dat het op een kamp als 

deze zeker niet nodig is (bijna uit den 

boze is) om volgende zaken mee te 

nemen: waardevolle spullen, chique 

kleren, GSM’s, MP3-spelers,.. 

  

 
 

 
 
 

 
 
         
 

  
Diversen: 

0 Linnenzak  

0 Zakgeld (niet meer dan 5 euro)  

0 Schrijfgerei, enveloppen en 

postzegels (de kampkaartjes 

voorzien wij) 

0 Drinkbus  

0 Zaklamp en batterijen  

0 Stevig rugzakje voor op tocht  

0 Petje om hoofd te beschermen 

tegen felle zon.  

0 Muggenmelk 

0 Zonnecrème (voldoende hoge 

factor!) 

 

Eetgerief: 

0 Bestek (mes, vork, lepel en kleine 

lepel) 

0 Plat bord en soepbord of 2 

gamellen 

0 Twee bekers  

0 Twee keukenhanddoeken!  

0 Aardappelmesje 

0 ALLES NAAMTEKENEN! 

 



 
COMMUNICATIE 

 

 

 

Je kan op voorhand ook steeds onze site raadplegen waar je alle informatie 

nog eens kan terugvinden, en om steeds op de hoogte te blijven. 

 

www.ksagentsintpaulus.be 

 

Je kan ons ook volgen op facebook!  

 

Als je vragen hebt, kan je altijd mailen naar ksagentsintpaulus@gmail.com  of 

bellen naar de hoofdleiding: 

 

Merel 04/78187927 & Justine 04/93619617 

 

 

 

 
 
 

http://www.vksjsintpaulus.be/
mailto:vksj.sint.paulus@gmail.com


 

TOT DAN! 
 
 

GROETJES, DE LEIDING 

 


