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Liefste KSA-meisjes

Het kamp komt stilletjes aan dichterbij en jullie leidsters 
zijn volop aan het voorbereiden zodat we deze zomer op 
een veilige manier op kamp kunnen. Het is tijd voor het 
kampboekje! Hierin vinden jullie alle informatie om jullie 
zo goed mogelijk voor te bereiden op een geniaal, acro-
batisch kamp!

Veel leesplezier en tot in de tofste circustent van het land 
(Hechtel-Eksel)!

Wie zal er zorgen voor dit spetterend kamp?
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Zoals iedereen al weet zal het kamp van 2020 niet hele-
maal verlopen zoals voorgaande jaren. Dit jaar kunnen 
we geen bezoekdag plannen en het kamp zelf zal door-
gaan in 2 verschillende bubbels.

Enerzijds hebben we de jonge bubbel (rode tentjes), 
anderzijds de oude bubbel (blauwe tentjes). 
Zij zullen doorheen het kamp afstand bewaren en niet 
met elkaar in contact komen. 
(Enkel Jim en Sim slapen tijdens het kamp in tenten.)

Kinderen die tijdens de 5 dagen voor kamp ziek gewor-
den zijn/waren, mogen helaas niet mee op kamp. Mogen 
wij jullie uitdrukkelijk vragen deze regel te volgen en de 
hoofdleiding te contacteren in dat geval. 

Tijdens het kamp kunnen dagtocht en tweedaagse dit 
jaar niet doorgaan maar de leiding is inventief genoeg 
om andere geniale activiteiten te verzinnen.



Hoe naar Hechtel-Eksel?

Op dinsdag 11 augustus worden de leden van de jonge bubbel 

(rood) om 9u30 verwacht in KSAhemd met sjaaltje aan het Gulden-

sporenplein te Lotenhulle. 

De leden van de oude bubbel (blauw) worden om 9u00 verwacht 

in KSA hemd met sjaaltje aan de voorkant van het station in Aalter.  

Zij nemen zeker ook een mondmasker mee voor op het openbaar 

vervoer. 

Jullie mogen eventueel een boekje of spelletjes voor onderweg 

meenemen. Vergeet zeker jullie lunchpakket voor  ‘s middags niet.

Wij willen jullie uitdrukkelijk vragen jullie kind voor vertrek te con-

troleren op luizen.

Met luizen, kan jullie kind helaas niet vertrekken. De leidsters zullen 

de leden zelf ook voor vertrek controleren. 

Hoe komt onze bagage dan op de 
kampplaats?

Jullie mogen jullie bagage binnenbrengen op zondag 9 augus-

tus tussen 17u30 en 19u00 aan het KSA lokaal. Daar zullen de 

leidsters klaarstaan met een gekleurd lintje (kleur van bubbel) die 

aan de bagage wordt bevestigd. Daarna wordt alles in de camion 

gestapeld en brengt deze de bagage naar de kampplaats. Om 

het stapelen makkelijk te maken vragen we jullie om één sportzak 

te gebruiken in plaats van een valies en trolleys.

De Jimmers en Simmers brengen ook hun fiets mee, deze dient in 
een goede staat te zijn.

Fiets moet in orde zijn: banden gepompt, ketting gesmeerd, lich-

ten moeten werken!



Wanneer zien we onze mama en papa terug?

Op dinsdag 18 augustus keren de jonge en oude bubbel terug 

naar huis. De jonge bubbel met de bus, de oude bubbel met het 

openbaar vervoer. 

Jonge bubbel aankomst Gulden-sporenplein: 

Oude bubbel aankomst station Aalter:

Hoe komt bagage dan terug naar huis?

De bagage en het andere materiaal zal met de camion terug naar 

het lokaal komen op donderdag 20 augustus. De bagage en fiet-
sen kunnen dan opgehaald worden tussen 18u en 19u.

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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KSA Lotenhulle-Poeke meisjes
Naam dochter + groep
Lupinestraat 1 
3940 Hechtel-Eksel



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 maaltijd wast iedereen elk zijn eigen bestek en bord af. Er 

zullen afwasbakken voorzien zijn per bubbel.

- Er wordt in geen enkel geval getelefoneerd van of naar het kamp, 

ook voor de Jim en  Sim is dit van toepassing.

In hoogste nood kunnen jullie terecht bij de hoofdleidsters: Flore 

Verhaege (0470 49 98 55) & Silke Van Steenkiste (0479 47 32 

24)

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

Frisdranken en andere dranken mogen niet worden

meegenomen 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. Ieder-

een 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.



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. We vragen om ook het 
paspoort/kids-ID (of kopie) mee te geven en deze samen met de 

ingevulde medische fiche in een omslag te stoppen. Deze envelop-

pe wordt bij afgifte van de valiezen (zondagavond) 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 kussen

• Slaapkleed of pyjama

• Knuffel
• Jim en Sim: een luchtmatras/slaapmatje 

- Kledij: 

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 dauwtrip)

• Onderbroeken (zeker voor elke dag 1 stuk)

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

• KSA Hemd en sjaaltje (aan bij vertrek)

• Truien

• kw of regenjas

• Zonnepet

• Badpak of bikini



- Wasgerief:

• Handdoeken en 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: 

• IEDEREEN: Drinkbus!! Dit jaar zal er tijdens de maaltijden niet 

uit glazen of tassen gedronken worden, dat om hygiëne te verze-

keren. Daarom vragen wij dit jaar dat ieder kind zijn eigen drink-

fles meeneemt, zodat er tijdens de activiteiten geen gemeen-

schappelijke drinkflessen zouden rondgaan en zodat er zeker 
geen ongewassen glas/tas in de handen van een ander kind kan 

komen.

• Degelijke rugzak (brede schouderbanden, geen schoudertas)

• Lees- en kleurboeken

• Verkleedkleren circus

• Beleg (een pot choco of confituur of hagelslag of smeerkaas)
• Vuile kleren die het kamp niet moeten overleven

• Bestek en keukenhanddoek

• Vuil linnenzak

• Centjes voor kopen van kaartjes (€ 0,50) en postzegels (€ 1,00)

• Briefpapier en adressen

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

een kaartje moet gestuurd worden

• Kabouters en Sloebers: een bagagelijst met het aantal kleding-

stukken!! (kledingstukken genaamtekend zodat alles gemakkelijk 

aan een bubbel toe te wijzen is)



• Jim en Sim: zaklamp

• Jim en Sim: fiets (in goede staat) met fietszakken, fietshelm en 
fluovestje
• Product tegen luizen

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!



Ga ik mij vervelen op kamp? Nee, want....

Dinsdag 11/08 Voormiddag  Vertrek met bus/trein

   Namiddag  Aankomst op kampplaats

   Avond   Activiteit in groep

Woensdag 12/08 Voormiddag  Activiteit in groep

   Namiddag  Activiteit in groep

   Avond   Thema-avond per bubbel

Donderdag 13/08 Voormiddag  Dauwtrip + primitieve dag

   Namiddag  Activiteit in groep

   Avond   Activiteit in groep

Vrijdag 14/08  Voormiddag  Activiteit in groep

   Namiddag  Spelnamiddag per bubbel

   Avond   Kinderfeestje

Zaterdag 15/08 Voormiddag  Activiteit in groep

   Namiddag  Activiteit in groep

   Avond   Activiteit in groep

Zondag 16/08 Voormiddag  Switch per bubbel

   Namiddag  Activiteit in groep

   Avond   Vrije avond

Maandag 17/08 Voormiddag  Activiteit in groep

   Namiddag  Activiteit in groep

   Avond   Bonte avond + kampvuur

Dinsdag 18/08 Voormiddag  Valiezen maken + activiteit  

      in groep

   Namiddag  Bus/trein naar huis

   




