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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, en tot in Wuustwezel! 
 

Wie zal er zorgen voor een spetterend kamp? 
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Kampbezoek 

 

De hele familie is welkom op zondagnamiddag 6 augustus vanaf 16u00. 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 Wuustwezel !!! 

 

 

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

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 

 

 

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

Heb je nog vragen?  

Stuur ons gerust een mailtje (vksjlopoe@hotmail.be) of bel naar één van de 

leidsters.  
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Hoe vinden we onze kindjes terug? 

GPS— adres: T’ Witgoor 

Witgoorsebaan 76 

2990 Wuustwezel 

 

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 Wuustwezel, tjoek tjoek tuuut ! 

Kaubouters, Sloebers, Roodkapjes, Rakkers en Jimmers: op 

maandag 31 juli  worden jullie om 12u00 verwacht in jullie KSA-

hemd aan het station te Aalter (kant van de loketten). We nemen de 

trein om 12u23 richting Wuustwezel. We verwachten dat jullie al gege-

ten hebben voor vertrek. Breng eventueel een boekje of spelletjes 

mee voor onderweg. 

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

De Simmers vertrekken al zondag 30 juli met de fiets naar de kamp-

plaats. Jullie worden om 8u30 verwacht aan het kerkplein van Lotenhulle. 

 

Hoe komt onze bagage dan op de kampplaats? 

Jullie mogen jullie bagage binnenbrengen op zondag 30 juli tussen 17u 

en 19u aan het KSA lokaal. Jullie leidsters stapelen de bagage in de ca-

mion, deze brengt die ter plaatste. Om het stapelen makkelijk te maken 

vragen we jullie om één sportzak te gebruiken in plaats van een valies 

en trolleys. 

De Jimmers 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 zondagnamiddag 6 augustus vindt onze bezoekdag plaats! Jullie 

mama, papa, broers en zussen zijn welkom vanaf 16u00. 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 kabouters en sloebers wordt er ge-

werkt 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, eventueel 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 identiteitskaart verplicht is, 

vragen we om deze samen met de ingevulde medische fiche in een om-

slag te stoppen. Deze enveloppe wordt bij het vertrek afgegeven aan de 

leiding. Indien je kind tijdens het kamp medicatie moet nemen, 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 …. 

 

Maandag  Middag  Vertrek kabouters, sloebers, rood 
      kapjes, rakkers en jim 
   Namiddag  Aankomst op kampplaats met de   
      trein 
   Avond  Activiteit in groep 
 
Dinsdag  Voormiddag Activiteit in groep 
   Namiddag  Activiteit in groep 
   Avond  S.O.S.-avond 
 
Woensdag Voormiddag Dauwtrip en primitieve dag 
   Namiddag  Activiteit in groep 
   Avond  Activiteit in groep 
 
Donderdag  Voormiddag Activiteit in groep  + vertrek 2-  
      daagse Jim          
    Namiddag  Spelnamiddag 
   Avond  Kinderfuif 
  
Vrijdag  Voormiddag Dagtocht 
   Namiddag  Dagtocht 
   Avond  Vrije avond + terugkomst 2- daagse 
      Jim 
 
Zaterdag  Voormiddag Switch 

  Namiddag  Mannendag 
   Avond  Show + kampvuur + K-moment 
 
Zondag  Voormiddag Valiezen maken 
   Namiddag  Bezoeknamiddag 

 

 


