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Beste Ouders

Het is weer bijna zover: ons jaarlijkse KSA-kamp staat voor de deur. In dit krantje vinden
jullie alle nuttige informatie over onder meer de betaling, de kampplaats en wat mee te
nemen. Moest er nog iets onduidelijk zijn, kunnen jullie altijd contact opnemen met de leiding
of hoofdleiding.

Inschrijving + inschrijvingsgeld

Jullie hebben via mail een link naar het inschrijvingsformulier voor ons kamp gekregen.
Gelieve deze ten laatste op 16 juli in te vullen. Hierna moeten jullie ook het kampgeld
betalen. Dat bedraagt dit jaar €125 en mogen jullie storten op: BE62 7512 0717 4761. Voor
kinderen van 14 jaar of jonger wordt een deel van dit bedrag fiscaal afgetrokken in jullie
belastingsaangifte van het aanslagjaar 2023.

Indien het voor jullie moeilijk is om het volledige bedrag te betalen, zijn er verschillende
opties die we in overleg met jullie kunnen bepalen.

- Een optie is dat het inschrijvingsgeld in verschillende schijven betaald wordt. Gelieve
hiervoor contact op te nemen met iemand van de hoofdleiding. Alles wat met ons
besproken wordt, zal met vertrouwen behandeld worden.

- Verder heeft KSA Nationaal een fonds waarmee zij een gedeelte van het
inschrijvingsgeld kunnen terugbetalen. Meer info hierover kunnen jullie verkrijgen bij
de hoofdleiding. Ook hier zal alle info discreet behandeld worden.

Coronamaatregels
De coronamaatregels zijn gelukkig heel wat versoepeld sinds vorig jaar. Uiteraard vragen we
wel om zieke of positief geteste leden thuis te laten. In het geval van een coronabesmetting
op kamp sturen we het zieke lid naar huis en volgen we het advies van een arts op.

Vertrek
Grote bannen
De grote bannen verzamelen zaterdag 30 juli om 09.30 uur op KSA. Van hieruit vertrekken
ze met de fiets naar Tessenderlo. Natuurlijk zullen ze het hele traject niet in één dag
afleggen, maar wel in twee dagen. Het is een verre en lange fietstocht dus voorzie zeker een
fiets die tiptop in orde is.
Mee te nemen op de fiets:
-        fiets die volledig in orde is
-        matje
-        slaapzak
-        fietsbroek (of iets waar je makkelijk in kan fietsen)
-        toiletgerief
-        regenjas
-        kleren voor de volgende dag
-        voldoende drinken (het kan heel warm worden)
-        lunchpakket voor zaterdagmiddag

TIP: Het zou wel eens kunnen regenen, dus steek je spullen in plastic zakken!
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Kleine bannen
De kleine bannen vertrekken zondag 1 augustus met de bus richting Tessenderlo. We
verzamelen aan de KSA-lokalen om 9 uur, zodat de bus om 10 uur zeker kan vertrekken
naar de kampplaats. Probeer dus zeker op tijd te zijn!

Bagage en medicatie
Alle bagage moet op vrijdag 30 juli naar de lokalen gebracht worden. Wij voorzien hiervoor
twee momenten:

- tussen 09.00 uur en 10.00 uur
- tussen 15.00 uur en 18.00 uur

Op deze momenten zal één van de kookouders die ook de EHBO op zich neemt aanwezig
zijn op KSA. Medicatie, allergieën (bv: gluten of lactose) of andere medische problemen
kunnen dan aan de hand van het medische fiche besproken worden. De leiding en onze
kampverpleging zullen er dan voor zorgen dat niets vergeten wordt. Mochten hier problemen
rond zijn, kan je altijd contact opnemen met de hoofdleiding voor een andere regeling. (Zie
gegevens verder in het artikel)

Bezoekdag
Na twee jaar kunnen we eindelijk weer een echte bezoekdag organiseren. Wanneer jullie op
8 augustus om 16u jullie kind komen ophalen, nodigen we jullie graag uit om te genieten van
een hapje en een drankje op de kampplaats. De leiding en de kookploeg voorzien frisse
alcoholische en non-alcoholische dranken, hotdogs, frietjes, pannenkoeken, ijs… tegen zeer
democratische prijzen. Ook de leden dragen die dag een steentje bij om jullie te laten
proeven van de kampsfeer met enkele acts. Het is dus zeker de moeite om even op de
kampplaats te blijven en een kijkje te nemen waar we de hele week hebben gegeten,
geravot, geslapen…
We wijzen er uitdrukkelijk op dat we buiten deze bezoekdag geen bezoek kunnen toelaten.
Dit kan voor sommige kinderen namelijk voor heimwee zorgen en breekt aldus de
kampsfeer.

Kampadres

‘t Heuvelken
Heuvelken 15
3980 Tessenderlo
België

Voorbeeld van correct geadresseerde brief:

Vincent Kompany – PIEPERS
‘t Heuvelken
Heuvelken 15
3980 Tessenderlo
België
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Brieven schrijven
Aangezien Tessenderlo niet het einde van de wereld is, krijgen we ook elke dag bezoek van
de postbode. Uit ervaring weten we dat de meeste kinderen elke dag uitkijken om een briefje
van het thuisfront te krijgen. Je mag dus als ouder, grootouder, oom of tante… steeds een
briefje sturen naar het kamp met de vermelding voor wie het bestemd is. Vermeld daarom
steeds duidelijk de naam en ban (zie het voorbeeld onder ‘kampadres’). Je kan er best
rekening mee houden dat de post niet werkt tijdens het weekend. Steek je brieven en
kaartjes dus zeker tijdig in de postbus.
De kinderen krijgen op kamp ook de tijd om een briefje terug te sturen met de laatste
nieuwtjes van op kamp. Vergeet hen dus ook zeker niet enkele postzegels mee te geven.
TIP: Voor ouders van kleine bannen: je kan de enveloppen best op voorhand klaarmaken
met de juiste adressen en de nodige postzegels erop.

Zakgeld
We willen jullie vragen om de piepers, sloebers, drommels en wuzzels GEEN zakgeld mee
te geven. Zij krijgen geen gelegenheid om zelf iets te kopen. De leiding trakteert hen
regelmatig op een ijsje, drankje of snoepjes. Voor de knim, sjo en herkim volstaat €20.

Snoep
Niemand neemt snoep of andere snacks mee voor zichzelf! Het is niet fijn als enkele
kinderen snoepen, terwijl de rest niets heeft. Wel mag je iets meenemen voor de groep
waartoe je behoort. Je geeft dit op de kampplaats af aan de leiding, zodat zij dit op een
gepast moment kunnen uitdelen. Snoep meenemen is zeker niet noodzakelijk. De kook
kookt geweldig goed en vullen de buikjes heel de dag.

Identiteitskaart
De kleine bannen (piepers, sloebers, drommels en wuzzels) geven hun KIDS-ID best af aan
hun leiding. Deze wordt door de leiding goed bijgehouden.
Van knim, sjo en herkim wordt er verwacht dat zij hun identiteitskaart meenemen en zeker
op zak hebben.

Medische fiche
Voor elk lid dat meegaat op kamp, werd een medische fiche tussen het kampkrantje
toegevoegd. We vragen om deze fiche zorgvuldig in te vullen en ook af te geven bij het
binnenbrengen van de bagage. Zo kunnen wij deze in het algemeen contactlogboek steken.

Medicatie en diëten
Indien jullie kind medicatie moet nemen of een speciaal dieet moet volgen (lactosevrij,
glutenvrij …) dan vragen we jullie om dit in te vullen op de medische fiche, maar dit ook door
te geven aan de verantwoordelijken bij de kook. Dit kan door hen te bellen:

- medicatie: Krista Eersels: 0474 72 12 72
- dieet: Kristel Noten: 0494 08 17 21

Medicatie wordt afgegeven bij het binnenbrengen van de bagage. Hier zal ook een
verantwoordelijke van de EHBO aanwezig zijn.
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Vragen/zorgen/problemen/complimenten 😉 …
Bij dringende situaties kan je de hoofdleiding altijd op de hoogte brengen via onderstaande
nummers, dit zowel voor, tijdens als na het kamp!!!

Kobe Thonissen: 0468 31 73 79
Ans Grootaers: 0472 27 10 66
Kato Habex: 0484 15 92 91
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Ik ga op kamp en neem mee…

·        Slaapgerief
o   Een veldbedje of luchtmatras (de piepers en de sloebers slapen in bedden en
hebben dit dus niet nodig)
o   Slaapzak of laken en dekens
o   Onderlaken
o   Eventueel een extra deken (het kan ’s avonds al aardig fris zijn in augustus)
o   Pyjama
o   Kussen
o   Knuffelbeer

·        Toiletgerief
o   Washandjes en handdoeken
o   Douchegel of zeep
o   Tandenborstel, tandpasta en een bekertje
o   Haarkam of -borstel
o   Zakdoeken (enkel papieren, stoffen laten we beter thuis dit jaar)
o   Anti-muggenstick
o   Zonnecrème

·        Kledij
o   Voldoende ondergoed en sokken
o   Gemakkelijke kledij voor warm en koud weer: T-shirts, shorts, lange broeken,
warme truien…
o   Regenjasje
o   Zwemgerief (zwembroek, badpak of bikini, grote badhanddoek)
o   Pet of hoedje tegen de zon
o   Schoenen, laarzen en pantoffels
o   Grote linnenzak (of oude kussensloop) voor vuil wasgoed

·        Persoonlijk materiaal
o   Drinkbus
o   Leesboeken, stripverhalen, gezelschapsspelen…
o   Enveloppen met adressen erop en voorzien van postzegels
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Enkele nuttige tips:
● De leiding vraagt uitdrukkelijk om elk lid een eigen valies mee te geven. Steek dus

geen spullen van broer en zus samen in 1 valies.
● Zorg ervoor dat alle kledingstukken en andere voorwerpen duidelijk voorzien zijn van

een naam. Zo zijn er achteraf geen verloren voorwerpen.
● Piepers en eventueel sloebers raden we aan om voor elke dag een kledingpakketje

te voorzien in een plastiek zakje. Elk kledingpakketje bevat een paar sokken, T-shirt,
short en ondergoed voor die dag. Je voorziet naast die zeven pakjes best ook nog
wat extra kledij.

Wat mag zeker NIET mee?

·        Kledij waar geen ongelukken mee mogen gebeuren
·        Radio, i-Pod, mp3-speler, cd-speler, iPad…
·        Computerspelletjes
·        Gsm
·        Juwelen en uurwerk
·        Fototoestel
·        Zakmessen
·        Zakgeld (behalve voor knim, sjo en herkim)
·        Andere waardevolle voorwerpen
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Extra mee te nemen

Hou ook zeker de whatsappgroep in de gaten, want hier zal eventueel nog extra info
op verschijnen.

Piepers
- parakledij
- 1 set wegwerpkledij
- galakledij
- geel t-shirt
- opblaasbaar voorwerp
- zwembandjes
- wit t-shirt om weg te gooien
- kamerversiering (als je dit hebt)
- blauwe broek of salopet

Sloebers
- 2 sets wegwerpkledij
- waterpistool
- opblaasbare zwembadspullen (als je dit hebt)
- kamerversiering
- parakledij
- galakledij
- 1 wit t-shirt
- kabouterkledij

Drommels
- parakledij
- wegwerpkledij
- 2x wit T-shirt
- galakledij
- Opblaasbare voorwerpen (als je dit hebt)
- bandana
- badeendje
- een middelgrote steen
- Versiering

Wuzzels
- Parakledij
- Galakledij
- 2x Witte t-shirt
- 1x Wegwerpkledij
- Wegwerpschoenen
- Tentversiering
- Opblaasbaar voorwerp (alleen als je dit hebt)
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Knim
- wit t-shirt
- waterpistool
- wegwerpkledij
- legerkledij
- tentversiering
- opblaasbaar voorwerp
- gevangeniskledij
- campingstoeltje

Sjo
- zwemkledij op voorkamp
- wegwerpkledij
- wit t-shirt
- legerkledij
- gevangeniskledij

Herkim
- Gevangeniskledij
- Fles wijn (vol)
- Wit shirt
- parakledij
- campingstoeltje
- tentversiering
- rugzak+drinkbus
- zakgeld
- opblaasbaar voorwerp
- tentje
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Amusement

Tim wil ook langskomen op kamp maar hij is de weg kwijt, kan jij hem helpen?
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Evenementen

23/07 Bokrijk

30/07/2021 - 01/08/2021 voorkamp

01/08/2021 - 08/08/2021 kamp

09/09 Demerdance Live

10/09 Demerdance
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