Programmaboekje KSA Aalter
Info Kamp
Werkjaar 2018-2019
VU: Charlotte en Noor
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VOORWOORD
Beste ouders,
Beste KSA’ers,
Een jaar lang is een groep enthousiaste jongeren grondig bestudeerd geweest in hun natuurlijke
habitat “De Sjelter”, ze noemen zichzelf: KSA’ers! Al snel werd duidelijk dat deze KSA’ers niet zomaar
een groep zijn. Van rijkelijk ravotten tot waanzinnige wandeltochten tot knus kamperen en van vurige
verjaardagsfeestjes tot het aanplanten van een bos: deze KSA’ers gingen dit jaar alle uitdagingen aan!
We hebben echter een lange tijd niets van hen gehoord, noch gezien. De Sjelter zag er verlaten uit en
nergens op straat werd hun uniform gespot. Maar nu de zon haar hoogtepunt aan de hemel heeft
bereikt en het zomergevoel naar boven haalt, ontwaken de KSA’ers uit hun lentedut. Ze bereiden zich
spoedig voor op hún apotheose: bottines aan de voeten, trekzak op hun rug en kompas in de hand.
Wanneer ze herenigd zijn met hun leiders, trekken de KSA’ers blauw gehemd en rood gesjaald op hun
jaarlijkse tocht richting het ongerepte, verlangend naar avontuur, plezier en vriendschap. Dit jaar
trekken ze allemaal samen, van de jongste telgen tot oudste veteranen, naar het prachtige Limburgse
Oostham om er het hoogtepunt van hun jaar uitgelaten te vieren: KSA KAMP 2019!
Voor de kabouters en sloebers: zaterdag 3 tot en met vrijdag 9 augustus
De jongste avonturiers maken zich klaar voor een week vol creatieve spelletjes, kampen bouwen en
swingende feestjes met al hun vriendjes! Op het einde van hun avontuur verwelkomen ze jong en oud
voor een heerlijke BBQ! (meer info volgt verder in het boekje)
Voor de tieners, jimmers, simmers en kimmers: zaterdag 3 tot en met dinsdag 13 augustus
De oudere groepen rollen hun slaapzakken uit in tenten, lossen hun onverteerde WAP-resten in de
HUDO en worden elke dag uitgedaagd door spannende activiteiten!
Kortom staat er voor elke KSA’er een uniek en onvergetelijk kamp te wachten! De leidingsgroep heeft
er alvast een hele blokperiode naar uitgegeken, hopelijk jullie ook! Tot dan!

Stevige groetjes,
Jullie kampleiding Karsten en Torre
(Bij vragen of verdere onduidelijkheden kan je ons altijd mailen op kampleiding@ksa-aalter.be)
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PRAKTISCHE INFO
VERTREK
Zaterdag 3 augustus
We verzamelen om 8u45 aan het station van Aalter (aangezien we met de trein gaan). Kom zoveel
mogelijk in uniform (sjaaltje, T-shirt, hemd) zodat we iedereen gemakkelijk kunnen herkennen. Zorg
er ook voor dat je op die dag zo weinig mogelijk bagage bij je hebt, want we moeten een paar keer
overstappen en daarna nog eventjes wandelen. Met bagage zou dit een hels karwei worden.
Zeker niet vergeten: picknick voor ’s middags!

TERUGKOMST
Kabouters en Sloebers
Het kamp eindigt voor de Kabouters en de Sloebers op vrijdag 9 augustus om 12u. Jullie worden
vriendelijk uitgenodigd op ons kampterrein. Daar zullen jullie kunnen genieten van een gezellige BBQ.
Jullie mogen dan ook jullie liefste schatten (en hun bagage) meenemen naar huis.
De info om je in te schrijven voor de BBQ vind je verder in het boekje.

Tieners, Jim, Sim en Kim
Het kamp eindigt dinsdag 13 augustus. Omstreeks 16u37 zullen we aan het station in Aalter arriveren.

BAGAGE
De bagage die mee moet met de vrachtwagen (alles wat je dus niet wilt meesleuren op de trein) kan
je afgeven op dinsdag 30 juli tussen 18u en 20u in ons lokaal ‘de Sjelter’.
De bagage van de Tieners, Jim, Sim en Kim wordt ook teruggebracht met de vrachtwagen. Je
kan ze terug komen ophalen op donderdag 15 augustus tussen 18u en 20u in ons lokaal ‘de Sjelter’.
(Gelieve op deze data te komen, of iemand anders er om sturen. Indien dit echt niet mogelijk is, laat
dan op voorhand iets weten op kampleiding@ksa-aalter.be)

ADRES
Post kan naar dit adres gestuurd worden:
KSA AALTER
(naam van het kind)
Bremstraat 7 bus A
3945 Oostham

[NAAM VAN AUTEUR]

4

TELEFOON
In uiterste nood kan je de kampleiding bereiken op volgende nummers:
Torre: 0471961500
Karsten: 0493324142

PRIJS
Kabouters en sloebers betalen €110 voor het kamp. Tieners, Jim, Sim en Kim betalen €140 voor het
kamp. Broers en zussen betalen €7 minder vanaf de tweede persoon. Om ervoor te zorgen dat wij voor
vegetariërs eten van goede kwaliteit kunnen geven, vragen wij hiervoor een meerkost van €10. Dit
bedrag stort je op de rekening van KSA AALTER BE43 7370 3670 0601. Vermeld duidelijk: naam +
voornaam van het kind - de groep - vegi of vlees (dit telkens voor elk kind). Gelieve dit te doen voor
26 juli.

INSCHRIJVING
De leiding komt eens langs bij jullie thuis voor het kamp, als je zeker weet dat je niet meegaat op
kamp mag je altijd een mailtje sturen. De ingevulde medische fiche geef je af wanneer de bagage
binnengebracht wordt op de Sjelter. Iemand is ingeschreven (en dus verzekerd) voor het kamp als
er betaald is en wij de medische fiche ontvangen hebben.

MEER INFO?
Bel ons gerust:
Voor de Kabouters:

0475/384369 (Brecht Sucaet)

Voor de Sloebers:

0486/528333 (Jolien Boudin)

Voor de Tieners:

0472/010350 (Mathias Vandepitte)

Voor de Jim:

0471/961500 (Torre Van De Walle)

Voor de Sim:

0491/245692 (Charlotte Van Acker)

Voor de Kim:

0496/710708 (Tuur Vermeire)
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INDIVIDUELE MEDISCHE FICHE
Identiteit:
Naam + Voornaam

............................................................................

Geboortedatum

............................................................................

Groep

kabouters - sloebers - tieners - jim- sim- kim
(schrappen wat niet past)

Adres

............................................................................
............................................................................

Telefoon

...........................................................................

Contactpersoon als er in geval van nood
niemand te bereiken is
(naam, adres en telefoon)

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Medische gegevens:
•
•
•

Naam en telefoon van de huisarts: ............................................................................
Bloedgroep en rhesusfactor: ...................................................
Vroegere ernstige ziekten of medische ingrepen:
......................................................................................................................................................

.
Lijdt het kind aan: (aankruisen wat van toepassing is)
o
o
o
o
o
o

suikerziekte
astma
hartkwaal
epilepsie (vallende ziekte)
reuma
huidaandoeningen

o
o
o
o
o

slaapwandelen
allergie voor bepaald eten (#)
allergie voor bepaalde stoffen (ook
hooikoorts) (#)
allergie voor bepaalde geneesmiddelen (#)
andere... (#)

(#) zo ja: welke:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..........................
Dient hiervoor een bepaalde behandeling te worden toegepast?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................
Indien nodig: contacteer de leiding en vertel hen wat er in noodsituaties moet gebeuren, of schrijf
het op bij "andere inlichtingen".
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Wij geven geen medicatie aan uw kind tenzij we een doktersvoorschrift hebben of als we u
contacteren.
Werd het kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)?

Ja / Nee
Zo ja: In welk jaar? ...................

Kreeg het kind reeds serum tegen klem (tetanus)?

Ja / Nee
Zo ja: In welk jaar? ...................

Is het kind incontinent (bedwateren)?

Nee / Soms / Regelmatig

Is het kind vlug moe?

Ja / Nee

Kan het kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op
zijn/haar leeftijd?

Ja / Nee

Mag het kind zwemmen?

Ja / Nee

Is het kind vegetarisch?

Ja / Nee

Moet het kind geneesmiddelen nemen?

Ja / Nee

Zo ja: welke, wanneer en hoeveel?
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Indien uw kind geneesmiddelen moet nemen, mogen deze altijd op voorhand aan de leiding
gegeven worden.
Andere inlichtingen:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.......................................
Datum: Handtekening:

Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen als dusdaning behandeld worden. Zij zullen enkel gebruikt worden indien dit vereist is om de
lichamelijke en / of geestelijke gezondheidstoestand van de betrokken persoon te garanderen. De gegevens zullen slechts aan derden
worden geopenbaard als de gezondheidstoestand van de betrokken persoon dit vereist. De betrokken persoon behoudt ten allen tijde het
recht de gegevens te wijzigen op eenvoudig verzoek. (in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van peroonsgegevens van 8 december 1992 - België - zie http://www.privacy.fgov.be voor meer informatie

Ik, ondergetekende, geef de toelating dat mijn kind .............................................................. meegaat
op kamp van 3 tem 9 augustus/13 augustus (schrap wat nvt is) van KSA Aalter
Handtekening en datum:
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BAGAGELIJST
SLAPEN:
□

luchtmatras (+ eventueel pomp)

□

slaapzak (degelijk en warm)

□

eventueel kussen met kussensloop

□

pyjama/slaapkleed

□

knuffelbeest

□

plastiek matrasbeschermer voor kinderen met bedwaterproblemen

Gelieve GEEN veldbed mee te brengen. Deze zijn zeer onhandig en nemen te veel plaats in.

WASSEN:
□

handdoeken (beter een te veel dan een te weinig)

□

washandjes

□

toiletzak met:
o

zeep/douchegel (laatste kan wel gemakkelijk uitlopen)

o

kam/borstel

o

tandenborstel en tandpasta

o

spoelbeker

o

shampoo

o

eventueel: oorstaafjes, deodorant, scheergerief, lekker geurtje

□

muggenmelk

□

zonnecrème

KLEDIJ:
□

uniform: hemd/sjaaltje/t-shirt

□

kledij die tegen een stootje kan en vuil mag worden

□

warme trui

□

regenjas!!

□

pet

□

voldoende ondergoed

□

kousen (zeker enkele extra paren meenemen!)

SCHOENEN:
□

laarzen

□

sportschoenen

□

stevige stapschoenen (belangrijk voor bv. dagtocht en tweedaagse)
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ETEN: (VERGEET DEZE DINGEN ZEKER NIET!)
□

mes, vork, soeplepel, koffielepel

□

2 drinkbekers

□

1 plat bord en 1 diep bord

□

3 keukenhanddoeken

□

1 soort toespijs (pot choco, confituur, speculoospasta, smeerkaas,...)

□

belangrijk: schrijf overal je naam op en zorg ervoor dat je geen breekbare spullen meegeeft

ZWEMMEN:
□

zwempak (geen losse zwemshort want die is in de meeste zwembaden verboden)

□

badhanddoek

□

eventueel: badmuts

ALLERLEI:
□

klein rugzakje (voor kortere tochten, zwemmen,...)

□

degelijke trekzak om op 2-daagse te gaan (belangrijk voor Tieners, Jim, Sim, Kim)

□

zakdoeken

□

drinkbus voor op tocht

□

zaklamp

□

linnenzak voor vuile kleren

□

enkele wasknijpers met je naam erop

□

briefpapier, omslagen, postzegels, adresboekje

□

schrijfgerief

□

eventueel medicijnen (vermelden op de medische fiche!)

□

gezelschapspel, kaarten, boek of strip (geen computerspelletjes)

□

identiteitskaart/isi+ kaart (dit is voor -12 jarigen die nog geen identiteitskaart hebben:
vervanging van de sis kaart)

□

zakgeld: wordt bepaald door de ouders, maar je hebt er niet veel nodig!

DIT HEB JE NIET NODI G EN LAAT JE DUS THUIS:
□

dure spullen zoals juwelen, radio's, computerspelletjes,...

□

messen, laserlichtjes,...

□

grote hoeveelheden snoep en drank

□

veldbed
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OPMERKINGEN:
□

probeer zoveel mogelijk spullen te merken met je naam

□

steek de bagage in stevige zakken die niet kunnen scheuren

□

geef geen breekbare voorwerpen mee

□

een goeie tip voor droge kleren is alles eerst verpakken in een plastiekzak en pas dan in de
reiszak

□

en vergeet vooral je goed humeur niet!

SPELLETJE!

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Oplossing : Wij gaan op kamp naar Oostham. Wij hebben er al zin in!
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BARBECUE
Wie? De ouders, zusjes, broertjes, grootouders… van onze Sloebers en Kabouters.
Wanneer? 9 augustus om 12u
Wat? Een overheerlijke barbecue met bijhorende groentjes en drank.
Waarom? Om jullie sloebers en kabouters op te halen en de sfeer op te snuiven op het
kampterrein.
Waar? Bremstraat 7 bus A, 3945 Oostham
Prijs?
€10 per volwassene
€5 per kind (-12j)
(Dit is enkel voor kindjes die niet mee waren op kamp.)
Inschrijven?
Inschrijven kan via deze link op onze site: https://forms.gle/8WgsqNyett2dsjgt7
(je vult gewoon het formulier in op de site dit ten laatste tegen 26 juli ).
Gelieve het inschrijvingsgeld te betalen op volgend banknummer: BE43 7370 3670 0601 ,
vermeld duidelijk:
BBQ + naam van het kind dat meegaat op kamp + aantal kinderen & volwassene.
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WAT IS GOED?
TREKRUGZAK VOOR TWEEDAAGSE (V OOR TIENERS, JIMMERS, SIMME RS EN KIMMERS)
Een goede trekrugzak steunt op je heupen, niet op je schouders! Zorg ervoor dat je trekrugzak dikke
schouderriemen en heupriemen heeft die je kunt verstellen naar je eigen maat.

NIET:

RUGZAK VOOR DAGTOCHT

(VOOR ALLE GROEPEN)

Een kleine stevige rugzak is hiervoor voldoende.

WEL:

NIET:
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REGENJAS EN STAPSCHOENEN
Zorg ervoor dat beiden waterdicht zijn! (Vochtafstotend is zeker niet genoeg.)

ZOMERSE TEMPERATUREN
Wij voorzien alvast 10 dagen stralende zon en temperaturen tussen de 25°C en de 30°C dus vergeet
zeker je zonnecrème en hoofddeksel niet.

TOESPIJZEN
Mogen wij iedereen vragen iets van toespijs of andere etenswaarden mee te brengen op kamp. Een
pot choco, een pak speculoos maar ook een pak rijst of iets dergelijks mag je meebrengen. Op de
bagagedag kan je deze dan afgeven aan ons.

VELDBEDDEN
Lieve ouders, kimmers, simmers, jimmers en tieners. Mogen wij jullie vriendelijk vragen om geen
veldbedden mee te nemen op kamp? Deze bedden nemen te veel plaats in in onze tenten.
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AFTELKALENDER

17 juli

Start :
16 JULI

18 juli
19 juli

20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli

26 juli

BAGAGEDAG!

27 juli
28 juli

Vergeet niet te
betalen en in te
schrijven voor de
BBQ!

29 juli
30 juli

31 juli
1
AUGUST
US

2
AUGUST
US

3 AUGUSTUS
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FOTO’S
Heb jij tijdens het kamp ook foto’s getrokken? Stuur ze dan zeker door naar leiding@ksa-aalter.be
Wil je alle kampfoto’s graag bekijken? Speciaal voor jullie organiseren we een diavoorstelling vol
toffe foto’s van kamp maar ook van het verlopen jaar. Deze zal dit jaar doorgaan op zaterdag 7
oktober. Mis dit zeker niet! (Verdere info volgt nog.)

Tot op kamp,
Groetjes van de
leiding!
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