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Beste blaadjes, oud-blaadjes en sympathisanten,
Het is niet omdat er sedert de ‘Paaseditie’ geen nieuwsbrief kwam, dat we stil zaten.
Alle energie ging naar de voorbereidingen van het zomerkamp 2021 en ja we gaan op kamp ! We
zijn dit jaar niet te gast bij de Paters in Zepperen maar we gaan naar VTI Spijker in Hoogstraten.
Misschien hebben een aantal ex-blaadjes nog herinneringen aan het kamp in Hoogstraten in 2007.
We konden toen niet naar Zepperen omdat daar de keuken in verbouwing was.
Het was allemaal niet zo evident om alles georganiseerd te krijgen in een toch beperkte tijd. Er
moesten heel wat afspraken gemaakt worden met de school en het internaat. Dank zij de
tussenkomst van Annick Eelen die daar les geeft en een heel goede band heeft met de directie is het
gelukt. De contracten met de directies zijn getekend en de afspraken zijn gemaakt. De financiële kant
is afgesproken, alhoewel dit een stuk hoger ligt dan het verblijf in Zepperen maar ook dit geraakt
opgelost.
In Hoogstraten hebben we met twee directies te maken; namelijk de directie van de school waar de
activiteiten zullen doorgaan, waar ook de kinderen zullen slapen en waar we gebruik kunnen maken
van de keuken en de heel ruime refter. Dus niet de refter van 2007.
Daarnaast is er de directie van het internaat waar de leerlingen van VTI Spijker maar ook van
naburige scholen verblijven. Het zal even wennen zijn. We waren er met een aantal
verantwoordelijken onlangs op bezoek en het is precies een doolhof met diverse verdiepingen en
lange gangen.
En dan zijn er de corona-voorschriften die door het Jeugdwerk opgelegd worden. Op de site van de
zonnebloemblaadjes staat het kampboekje 2021 en daarin zijn de richtlijnen, specifiek voor onze
groep, opgenomen.
Het zal geen kamp zijn zoals we het gewoon zijn; hieronder enkele grote verschillen:
-op kamp vormen we één bubbel waar externen niet toegelaten zijn. Dit wil onder andere zeggen dat
de ouders die de kinderen brengen niet op het domein mogen komen en dus ook niet mee gaan naar
de slaapplaats. Bezoek tijdens de kampperiode is niet toegelaten.
-er is geen georganiseerd treinvervoer. Aan de ouders werd gevraagd de kinderen en de bagage zelf
naar de kampplaats te brengen. Er zijn een 9-tal kinderen die met de liftbusjes vanuit Dominiek Savio
Gits naar Hoogstraten gebracht worden.
-er zijn geen daguitstappen en we gaan niet zwemmen in het Stedelijk Zwembad.
-de voetentocht zal normaal gezien doorgaan maar niet naar een Provinciaal Domein maar naar een
schooltje in Rijkevorsel.
Het zomerkamp gaat zoals ieder jaar door van 21 tot 29 juli 2021 met voorpost op 20 en napost op
30 juli. De diverse werkgroepen en de werkgroep sponsoring zijn volop in actie. De keukenploeg
heeft het menu opgemaakt. We zijn er bijna klaar voor!
De Rode draad doorheen het kamp is onze 50ste verjaardag!

Zowel kinderen als leiding zijn super gelukkig dat het dit jaar kan; nu maar hopen dat alles vlekkeloos
verloopt.
Nog even herinneren aan de toekomstige activiteiten:
Zaterdag 9 oktober 2021: Feestelijke 50ste verjaardag in het Sint Lodewijkscollege in Sint Michiels
Van vrijdag 19 tot en met 21 november 2021: vormingsweekend in De Miere in Meulebeke
Zaterdag 27 november 2021: Fuif “50 jaar Zonnebloemblaadjes” in Jeugdhuis Thope in Sint Michiels
We houden jullie op de hoogte via onze site, mail en facebook.
Warme zonnebloemblaadjes-groeten,
Jean Pierre

