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KSA Lotenhulle-Poeke              

Meisjes 

23 juli of 26 juli tot 30 juli 
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Liefste KSA-meisjes! 

Het kamp komt stilletjes aan dichterbij, jullie leidsters zijn volop aan het 

voorbereiden. Het is tijd voor het kampboekje! Hier vinden jullie alle 

informatie om jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op een spette-

rend kamp. 

Veel leesplezier! 

Tot in Opoeteren!  

 

Wie zal er zorgen voor een spetterend kamp? 
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Kampbezoek 

 

De hele familie is welkom op zaterdagmiddag 30  juli vanaf 12u30. We voorzien 

voor iedereen braadworsten. De prijs voor één braadworst is € 3,00. 

 

We vragen jullie wel om  op voorhand in te schrijven zodat we genoeg braad-
worsten kunnen bestellen, doe dit via onderstaand strookje, steek er het juiste 

bedrag bij en geef dit af aan de leidsters wanneer uw dochter vertrekt. 

 

PS: Geen schrik wanneer je honger groter is dan verwacht, we voorzien een 

aantal extra braadworsten. 

 

Tot in Opoeteren !!! 

 

 

————————————————————————————————–—————— 

Wij, …………………………………………. 

Komen naar  de bezoekdag en zullen iets eten 

We komen met…….personen waaronder … volwassenen en … kinderen. 

We willen ……. (aantal) braadworsten bestellen, en betalen hiervoor  €……... 

 

Handtekening 

 

 

————————————————————————————————–—————— 
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Hoe vinden we onze kindjes terug? 

Vertrek: 
Neem in Aalter op de rotonde de E40 richting Brussel. Na ±62 km op de A10 
E40 wisselen naar de R0. Richting E411 Luik Namen Charleroi E40 Antwerpen 
Bergen E19 A12. Na ±18 km op de R0 wisselen naar de A3 E40 Leuven Brussel 
Luik. Op het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe na 257 m links aanhouden Luik 
E40 Leuven. Na ±12 km op de A3 E40 op het knooppunt Heverlee wisselen 
naar de A2 E314 Leuven Genk. Op het knooppunt Heverlee na 467 m rechts 
aanhouden Hasselt E314 Leuven Genk. Na ±72 km op de A2 E314 bij afslag 32 
Genk-Oost (32) rechts afslaan naar de Europalaan/N75 As Maaseik. Na 230 m 
bij afslag 32 Genk-Oost (32) links aanhouden Maaseik Dilsen- Stokkem As Zu-
tendaal. Op de N75 Bilzerweg/N730 links afslaan naar de Bilzerweg/N730. Be-
gin bebouwde kom As verder op de Bilzerweg/N730. Neem na 63 m eerste 
afslag op de rotonde naar de Bevrijdingslaan/N723. Einde bebouwde kom As na 
948 m verder op de Bevrijdingslaan/N723. Neem na 301 m derde afslag op de 
rotonde naar de Hoogstraat. Volg in Opoeteren verder de Hoevenstraat. 
Neem na 973 m derde afslag op de rotonde naar de Dilserweg/N771. Op de 

Neeroeterenstraat sla je links af naar de Roosterbergstraat. 

Aankomst: Bivakhuizen ’t Driege || 
Roosterbergstraat 36, 3680 Opoeteren 
 
 

Hoe kan ik mijn kindjes een briefje sturen? 

Aangezien we toch enkele dagen weg zijn is het voor alle leden leuk om 

post te krijgen van het thuisfront, ons adres is: 
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Met trein naar Opoeteren, tjoek tjoek tuuut ! 

Roodkapjes, Rakkers, Jimmers en Simmers: op zaterdag 23 juli  

worden jullie om 9u50 verwacht in jullie KSA-hemd aan het station 

te Aalter (kant van de loketten). We nemen de trein om 10u23 rich-

ting Opoeteren. Jullie worden verwacht een kleine rugzak mee te nemen 

met daarin een lunchpakket en eventueel een boekje of spelletjes 

voor onderweg. 

Let op: Er gaan geen valiezen mee op de trein. 

 

Kabouters en Sloebers: jullie worden op dinsdag 26 juli omstreeks 

11u op de kampplaats verwacht met eigen vervoer. Tip: carpoolen! 

 

Hoe komt onze bagage dan op de kampplaats? 

Jullie mogen jullie bagage binnenbrengen op woensdag 20 juli tussen 

17u en 19u (BELANGRIJK: de Jim en Sim moeten tussen 17u 

en 18 u hun fiets brengen, dit ivm de plaats in de vrachtwagen) 

aan het KSA lokaal. Jullie leidsters stapelen de bagage in de camion, de-

ze brengt die ter plaatste. Om het stapelen makkelijk te maken vragen 

we jullie om één sportzak te gebruiken in plaats van een valies en trol-

leys. 

De Jimmers en Simmers brengen ook hun fiets mee (met fietszak), 

deze dient in een goede staat te zijn voor de tweedaagse. 

 

Wanneer zien we onze mama en papa terug? 

Op zaterdagmiddag 30 juli vindt onze bezoekdag plaats! Jullie ma-

ma, papa, broers en zussen zijn welkom vanaf 12u30. Het inschrij-

vingsbriefje voor de bezoekdag vinden jullie verder in het boekje.  
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  Leidster, moeten we braaf zijn op kamp? 

 Elke middag houden we een uur platte rust. Een halfuur hele-

maal niets doen en een halfuur iets rustig doen. 

 Elke dag is er een groep verantwoordelijk voor de afwas en 

het schillen van de aardappelen. 

 Er wordt in geen enkel geval getelefoneerd van of naar het 

kamp, ook voor de Jim en Sim is dit van toepassing. In hoog-

ste nood kunnen jullie terecht bij de hoofdleidsters: Bettina: 

0478/66.17.21, Jasmine: 0478/66.17.24.  

 Een beetje snoep mag je gerust meebrengen (max. 500 gr). 

Frisdranken en andere dranken mogen niet worden meege-

nomen op kamp. Bij de sloebers wordt er gewerkt met een 

snoepdoos. 

 Enkel de Jim en Sim mogen een GSM meenemen. De GSM 

moet tijdens de duur van het kamp in de tent blijven. 

 Iedereen moet minstens 1 groente proeven bij elke maaltijd. 

Iedereen eet wat de pot schaft en eet zijn bord leeg. 

 Het aantal kaartjes en/ of brieven die worden verstuurd op 

kamp, worden beperkt tot 4 per lid.  

 

 

Groenten en/of aardappelen uit jullie moestuin zijn 

steeds welkom, onze koks zullen deze graag gebruiken 

in hun overheerlijke maaltijden. 

  Ga ik me vervelen op kamp? Nee want ….
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Wasgerief: 

 Handdoeken en 1 grote badhanddoek (zwemmen) 

 Washandjes 

 Zeep, shampoo, kam, zonnecrème, tandpasta, tandenborstel en beker 

Schoenen: 

 Stapschoenen voor tijdens dagtocht en dauwtrip (vb. een paar stevige 

sportschoenen) 

 Gewone gemakkelijke speelschoenen 

 Pantoffels 

Varia: 

 KSA hemd en sjaaltje 

 Drinkbus 

 Degelijke rugzak (brede schouderbanden, geen schoudertas) 

 Lees en kleurboeken 

 Verkleedkleren 

 Beleg (een pot choco of confituur of hagelslag of smeerkaas) 

 Vuile kleren die het kamp niet moeten overleven 

 Bestek en keukenhanddoek  

 Centjes voor kopen van kaartjes en postzegels (0.30 euro per kaartje) 

 Briefpapier en adressen 

 Insecten -  tekenspray + zonnecrème 

 Kabouters en Sloebers: etiketten met daarop de adressen naar wie een 

kaartje moet gestuurd worden 

 Kabouters en Sloebers: een bagagelijst met het aantal kledingstukken!! 

 Rakkers, Jim en Sim: aardappelmesje 

 Jim en Sim: zaklamp  

 Jim en Sim: fiets (in goede staat) met fietszakken, fietshelm 

 Mannenkledij 

En niet: 
 Computerspelletjes, mp3 en Ipod, GSM en andere dure zaken 

Het is belangrijk om al je spullen te NAAMTEKENEN, zo zijn er op 

het einde van het kamp minder verloren voorwerpen!  
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Ik ga op kamp en ik neem mee… 

 

De medische fiche: 

Om administratief in orde te zijn maar vooral om de kinderen zo goed 

mogelijk op te vangen bij eventuele problemen, is een goed ingevulde 

medische fiche zeer belangrijk. Omdat de SIS-kaart en identiteitskaart 

verplicht is, vragen we om deze samen met de ingevulde medische fiche 

in een omslag te stoppen. Deze enveloppe wordt bij het vertrek afgege-

ven aan de leiding. Indien je kind tijdens het kamp medicatie moet ne-

men, vragen wij dit vooraf aan de leiding door te geven. 
 

Slaapgerief: 

 Slaapzak, onderlaken, kussensloop en hoofdkussen  

 Slaapkleed of pyjama 

 Knuffel 

 Jim en Sim: een luchtmatras en slaapmatje (voor de tweedaagse) 

 

Kleren: 

Neem zeker kleren mee die tegen een stootje kunnen, op kamp gaan 

met mooie kleren is geen goed idee! 

Shorts, rokjes en lange broeken (voor elke dag 1 stuk) 

Kousen (kousen over de enkel voor dagtocht en dauwtrip 

Onderbroeken (zeker voor elke dag 1) 

T– shirts en topjes (voor elke dag 1 stuk) 

Truien 

kw of regenjas 

Zonnepet 

Badpak of bikini 

Vuillinnenzak 
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         Ga ik me vervelen op kamp? Nee want …. 

 

Zaterdag   Voormiddag   Vertrek Roodkapjes, Rakkers, Jim & Sim 
   Middag  Aankomst op kampplaats met de trein 
   Namiddag  Activiteit in groep 
   Avond   Activiteit in groep 
 
Zondag  Voormiddag  Activiteit in groep 
   Namiddag  Activiteit in groep 
   Avond   Prehistorie- avond 
  
Maandag  Voormiddag  Dauwtrip en primitieve dag 
   Namiddag  Activiteit in groep 
   Avond   Activiteit in groep 
 
Dinsdag  Voormiddag  Activiteit in groep + aankomst Kabouters/ 
      Sloebers  
   Namiddag  Activiteit in groep 
   Avond   Activiteit in groep 
 
Woensdag  Voormiddag  Activiteit in groep + vertrek tweedaagse  
                Jim/Sim 
   Namiddag  Spelnamiddag  
   Avond   Kinderfuif 
 
Donderdag  Voormiddag  Dagtocht  
   Namiddag  Dagtocht  
   Avond   Vrije avond + terugkomst tweedaagse  
      Jim/Sim 
 
Vrijdag  Voormiddag  Switch  

  Namiddag  Mannendag  
   Avond   Show + kampvuur   
 
Zaterdag  Voormiddag  Valiezen maken   
   Namiddag  Bezoeknamiddag   

 

 


