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Je moet dringend iemand bereiken in Lourdes? Contacteer in uiterste noodsituaties de 
Gouwleiding. 

Geen nieuws is goed nieuws!
Je kan er zeker van zijn dat wij in elke noodsituatie contact zullen opnemen. Wij houden 
zelf contact met onze thuisverantwoordelijke die in nood ook vanuit België contact kan 
leggen. Je kan ook het kamp wat meevolgen op de Instagrampagina ‘ksanoordzeegouw’. 
Twee dokters en meerdere verplegers maken deel uit van de staf en staan het hele kamp 
paraat.

Onze aankomst terug in België op zondag 28 augustus is voorzien in de voormiddag, 
op dezelfde plaats als waar de KSA’ers zijn opgestapt in uw buurt. Wij vertrekken in 
de vooravond van 27 augustus en rijden de hele nacht. Een precies uur kunnen wij op 
voorhand niet doorgeven omdat we het verkeer onderweg nog niet kunnen inschatten. 
Hou contact met elkaar of spreek af wie iedereen op de hoogte zal brengen bij aankomst.

Het Lourdeskamp is een organisatie van: 

KSA Noordzeegouw vzw
Dwarsweg 1, 8560 Gullegem
info@ksanoordzeegouw.be 

056 40 48 12
lourdes2022.be

Het adres van de kampweide is Village des Jeunes, Rue Mgr. Rodhain, 65100 Lourdes 
- France. Geef het adres zeker door aan vrienden en familie voor een kaartje of brief 
maar hou er rekening mee dat de brief wat langer onderweg is dan binnenlandse post.
    

Gouwproost Bart Lagrange           +32 494 23 75 50
Kampleiding Bert Cappon                +32 472 06 26 79
Kampleiding Xavier Montaine      +32 499 34 85 41



• De Lourdesverantwoordelijke is het aanspreekpunt tussen KSA Noordzeegouw en jouw 
bond. De Lourdesverantwoordelijken bezorgt alle informatie bij de deelnemers van zijn/
haar bond.  

• Bij vertrek haalt de bus de deelnemers van jouw bond op in de (buurt van de) 
thuisgemeente van jouw bond. Op dezelfde plaats word je na het kamp terug afgezet. 

• Heb je nood aan speciale medische zorgen? Breng Gouwsecretaris Niels op de hoogte via 
inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be en informeer bij aankomst in Lourdes de medische 
post bij het secretariaat. 

• Ben je vegetariër of moet je een speciaal dieet volgen? Neem voor de aanvang van het 
kamp contact op met Gouwleider Bert via inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be om de 
nodige afspraken te maken. 

• Wie ingeschreven is voor het Lourdeskamp kan rekenen op de standaardverzekering van 
KSA. Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en 
rechtsbijstand. De inschrijvingsvoorwaarden zijn na te lezen op https://www.lourdes2022.
be/#/Inschrijven. 

• Heb je nog vragen voor het vertrek? Neem contact op met je Lourdesverantwoordelijke of 
met het Gouwsecretariaat op 056 40 48 12 of info@ksanoordzeegouw.be. 

• Er zijn momenteel geen specifieke coronamaatregelen van toepassing, echter volgen we 
de situatie op de voet en communiceren we indien we als organisatie toch maatregelen 
moeten treffen, al hopen we van niet. 

• In Lourdes ontvangt iedereen een badge met naam. Draag die altijd! Je badge verschaft je 
de toegang tot de kampweide én het eten.  

• Versterkte muziek wordt niet meegenomen op activiteiten buiten de weide. Bij voorkeur 
laat je speakers en dergelijke thuis. Verder ben je verantwoordelijk voor je eigen 
materiaal. KSA Noordzeegouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal. Laat 
waardevol materiaal het liefst thuis. 

• Als KSA zeggen wij neen aan drugs en alcoholmisbruik. Wie drugs meebrengt krijgt op 
eigen kosten een retour huiswaarts. Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee 
te brengen.  

• Vlinder -, knip-, of overlevingsmessen laten we thuis. Een bescheiden zakmes kan wel. 

• Op de kampweide vraagt Village des Jeunes stilte om 23.00 uur, om 01.00 uur verwachten 
we iedereen terug in zijn eigen tent. 

 

BAGAGE

De bergruimte is beperkt. Verpak je bagage 
dus compact in één valies of rugzak. We 
spreken met de busmaatschappij af dat er 
niets  aan een rugzak mag gebonden zijn.

 O uniform (hemd! en das)
 O ondergoed en kousen
 O T-shirts
 O broeken/shorts
 O sportieve kledij
 O zwemgerief (losse zwemshorts verboden)
 O sport- en stapschoenen
 O warme trui
 O regenjas 
 O pyjama
 O slaapzak + matje
 O toiletgerief
 O één rol toiletpapier
 O zonnecrème
 O zakdoeken
 O zak voor vuile was
 O kleine dagrugzak
 O gamel, bestek, drinkbeker
 O drinkbus (minstens 1 liter)
 O drie keukenhanddoeken 
 O zaklamp
 O mondmasker 

ZEKER NIET VERGETEN

 O balpen
 O identiteitskaart
 O zakgeld
 O Europese ziekteverzekeringskaart   

OP DE BUS 

 O warme trui
 O picknick voor ‘s avonds
 O reisspelletjes
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