KSA Lotenhulle – Poeke
Jongens

6 – 12 augustus
Zomerkamp
2018
Zoersel

Voorwoord leiding
Beste KSA-vrienden
Eindelijk is het weer zover!
Na ons zeer geslaagde werkjaar en een intensieve kampvoorbereiding, zijn we helemaal
klaar voor het tiende zomerkamp.
Sluit alvast je ogen en snuif de geur op van de tenten, de vuile was naast je luchtmatras.
Hoor het geluid van de fluitende vogels die je ’s ochtends wakker maakt of je snurkende
tentgenoot… Voel de zon op je huid, de kriebelende mieren en de hechte vriendschap.
Proef het lekkere eten en het zomers vieruurtje. Zie de prachtige en hilarische toneeltjes
over het kampthema, de zonsondergang en het flakkerende kampvuur…
Nu iedereen overtuigd is om mee te gaan, zijn er nog een paar instructies te volgen:
Stap 1:
Lees dit boekje van voor naar achter en van binnen naar buiten!
Stap 2:
Reken uit hoeveel nachten je nog moet slapen tot aan kamp.
Stap 3:
Begin af te tellen naar het kamp!
Afspraak in Zoersel!

WE ZIJN
VERTROKKEN!
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Blik op het kasteel
Zoersel is een plaats in de Belgische provincie Antwerpen. De Kempense gemeente telt
ruim 21.000 inwoners.
Onze kampplaats ligt aan de rand van de dorpskern van Zoersel, in een rustige woonwijk.
We logeren in de lokalen van KLJ Zoersel. We hebben een
grote kampplaats met veel aparte lokalen. In het gebouw
vind je de keuken waar de koks elke dag een lekkere
maaltijd zullen bereiden. Naast de keuken zijn er ook
toiletten, douches, lavabo’s, enz. aanwezig. We zullen dus
zeker niets te kort komen.
Onze valiezen kunnen we ook binnen plaatsen, bij regenweer lopen ze dus geen gevaar
om nat te worden. Als het flink zou regenen, schuilen we ook in het lokaal op de ruime
zolder.
Van het weer zijn we nog niet zeker, maar plezier zal er ongetwijfeld zijn!
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Voorstelling van
kampthema
Het verhaal van Anita
Het leven van een ridder is door iedereen wel gekend door de boeken en
de films. Ze beleven allerlei avonturen en toevallig ook in
Zoersel.
De dochter van de koning is gevangengenomen door de
draak. Vele ridders hebben geprobeerd haar te bevrijden maar
niemand slaagde erin. Op een dag komt er een onbekende
ridder, genaamd Anita, bij de koning en vraagt hij de koning om
een gunst. De koning stemt toe maar Anita moet wel zijn dochter
bevrijden.
Zijn jullie net als ons benieuwd welke avonturen Anita zal beleven in Zoersel?

Mijn kampleiding
Leeuwkes
Jules Haelvoet
Pieter Van Parys
Louis Verstuyft
Georges Sucaet

Joro’s
Branco Bruyneel
Maarten Verhaeghe
Brecht Van Hoecke
Seppe Van Der Sichel

Pagadders
Pieter-Jan Vandaele
Andreas Huysman
Robin Vanhoeijen
Artur Roelandts
Niek Pauwels

Knapen &
Jonghernieuwers
Thomas Vandenbussche
Frederic Dhaeyere
Ruben Vanparys
Michael Ally
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Dagverloop op kamp
08u00

Opstaan van de leden

08u15

Ochtendgymnastiek + kampdans

08u30

Formatie

09u00

Ontbijt

10u00

Voormiddagactiviteit

12u30

Middageten

13u30

Platte rust *

14u30

Namiddagactiviteit

18u30

Avondmaal

19u30

Toneeltje van de dag

19u45

Avondactiviteit

20u30

Tijd om te slapen voor Leeuwkes

21u15

Tijd om te slapen voor Pagadders

21u30

Tijd om te slapen voor Joro’s

22u00

Tijd om te slapen voor Knapen en Jonghernieuwers

Deze indeling is een algemene indeling van hoe een doorsnee dag op kamp er zal uitzien.
Uiteraard organiseren we ook allerhande speciale activiteiten zoals een dagtocht,
casinoavond, bosspel, dorpsspel en als afsluiter een heus kampvuur!
Door deze activiteiten kan het zijn dat jullie wat later eten, een beetje later kunnen gaan
slapen, de platte rust iets korter is… Met andere woorden, hecht je niet te veel aan
bovenstaand schema.
* Een uurtje platte rust is noodzakelijk op een drukke kampdag. De platte rust bestaat uit
een half uurtje complete platte rust en een halfuurtje je rustig bezighouden met strips en
dergelijke.

5
Zomerkamp 2018

Eten op kamp
Een kamp zou geen kamp zijn als er geen lekker eten aanwezig zou zijn. Aangezien de
leiding het zeer druk heeft gedurende een doorsnee kampdag, hebben wij zoals elk jaar
enkele kampkoks met zeer veel ervaring ingeschakeld. Deze zullen ervoor zorgen dat jullie
’s morgens, ’s middags en ’s avonds altijd lekker eten op tafel krijgen. De koks zullen ook
elke dag een vieruurtje voorzien voor tijdens de namiddagactiviteiten.
Heb je vragen over het menu, of dingen die zeker bespreken moeten worden.
Bel eens naar de hoofdleiders of stuur een mailtje naar ksa.lopoe@gmail.com

Weet jij hoeveel wij eten en drinken op kamp?
- 72 liter melk
- 20 liter fruitsap
- 7,5 kilo hesp
- 6 kilo kaas
- 12 potten choco
- 8 potten confituur
- 40 kilo aardappelen
- 7 kilo pasta
- 74 broden
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De Bagage
Wij vragen jullie uitdrukkelijk om alles te naamtekenen (met alcoholstift/embleem)
Zo zijn we zeker dat er niets verloren gaat!

Heenreis
•
•
•
•
•

Drinkbus
Lunchpakket voor de eerste middag
Hemd
Medische fiche, deze geef je af aan het station.
Rugzak
Neem op deze heenreis geen gigantische trekrugzak mee, een klein rugzakje waarin
je jouw middageten en water kunt in kwijt geraken is ideaal. Deze rugzak kan ook
gebruikt worden op de dagtocht, zo hoef je geen extra rugzak in je valies te steken.

Slaapgerief
We slapen in grote tenten met de hele groep samen.
Het is vanzelfsprekend dat als het weer echt tegen zit (onweer) we binnen gaan slapen in
het lokaal.
De leden moeten geen tent meenemen, wij zorgen voor de tenten.
• (zelfopblaasbaar) matje
Neem geen veldbed of te grote luchtmatras mee, zodanig dat we met genoeg in een tent
kunnen slapen
•

•
•
•
•
•

Warme slaapzak
Een extra dekentje (het kan ’s nachts koud worden)
Kussen
Pyjama
Knuffel
Zaklamp
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Kledij
We zitten op kamp, dus neem zeker niet je allermooiste kleren mee. De bedoeling van
kamp is nog altijd om te ravotten, en daarbij kunnen er wel eens kleren sneuvelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 of 2 lange broeken
Genoeg korte broeken
Genoeg T-shirts
Genoeg onderbroekjes
Genoeg kousen
2 dikke truien
Sportschoenen
Slippers/ pantoffels
Regenkledij
Zwemshort
Zwemzak (aansluitende zwembroek+ handdoek)
Wij raden aan om zeker en vast een zwembroek mee te nemen en niet enkel een zwemshort. Dit
zeggen we omdat zwemshorts niet altijd toegelaten zijn in zwembaden.

• Linnenzak/vuilniszak om je vuile kleren in op te bergen
• Je UNIFORM
Doe het al aan als je vertrekt, dan vergeet je het zeker niet

Wasgerief
•

Toiletzakje met daarin
o bekertje met tandenborstel en tandpasta
o shampoo en zeep
o kam
• Washandjes
• Handdoeken
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De rest...
• Identiteitskaart en medische fiche, deze hadden wij graag in een gesloten omslag
ontvangen met je naam erop genoteerd.
• Schrijfgerief om kaartjes te schrijven naar mama, papa, oma, opa …
• Postzegels en enveloppen (liefst voorgeschreven) voor de kaartjes
• Geld voor de kaartjes
Gelieve het geld voor de kaartjes in een omslag samen met de adreslijst en de postzegels te
steken in de valies. De prijs voor een uniek KSA-kampkaartje, bedraagt € 0,25/stuk.
Knapen en Jonghernieuwers, jullie nemen ook best een fiets mee. Zo kunnen we het
gebied waar we activiteiten kunnen houden veel groter maken. De fietsen zullen op de
kampplaats geraken via de vrachtwagen die ook al het spelmateriaal naar de kampplaats
brengt, meer info hieromtrent kan u verder in dit boekje terugvinden. Wij raden ook aan
om goede (en grote) fietstassen mee te nemen, op deze manier hoeven jullie niet al te veel
op jullie rug te dragen tijdens de tweedaagse.

Rugzakken
Uit eigen ervaring weten we dat het kiezen van een rugzak altijd een moeilijke keuze is. Bij
deze willen wij u graag een handje helpen.
• Leeuwtjes, pagadders en Joro’s: Jullie zijn nog iets te jong voor op tweedaagse te
gaan, maar ter compensatie staat er wel een dagtocht gepland. Voor deze dagtocht
dienen jullie enkel wat eten, drinken en eventueel zwemgerief mee te nemen, meer
niet. Voor dit soort tochten is een rugzak met een inhoud van ongeveer 15 liter zeker
groot genoeg.
• Knapen en Jonghernieuwers: Jullie gaan wel op tweedaagse maar dit jaar met de
fiets. Wij raden aan om zeker eens te kijken voor goede en grote fietstassen, waar
een slaapzak, kleine luchtmatras, en nog wat kledij voor 1 overnachting in kan. Als je
lang moet fietsen is het beter voor de rug als je geen rugzak moet dragen.
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Praktische afspraken
• Medische fiche?
De medische fiche zit bij dit boekje. Wij vragen dit ingevuld af te geven bij aankomst
aan het station en indien mogelijk in een gesloten omslag. Als uw zoon medicatie
moet nemen, gelieve bij die medicijnen een korte handleiding te steken wat er moet
gebeuren, geef deze medicijnen dan ook af aan een leider aan het station. Als je op
kamp echt ziek wordt, dan gaan we natuurlijk onmiddellijk naar de dokter.
• Op kamp heb je geen nood aan je gsm, iPod, of spelconsole. Met andere woorden
raden wij ten zeerste af deze mee te nemen op kamp. Dit zijn veel te dure spullen om
mee te hebben. Als je dit toch mee zou hebben, wordt het afgenomen door de
leiding en op het einde van het kamp teruggeven.
Voor de Knapen en Jonghernieuwers zijn de regels iets anders. Voor deze twee
groepen is het toegestaan om hun gsm mee te nemen op kamp. Wij laten het gebruik
van hun gsm toe op bepaalde momenten, buiten deze periodes is dit verboden.
• Als je écht niet zonder kan, mag je enkele snoepjes/ koekjes meenemen maar hou
dit wel beperkt.

Klaar om te vertrekken?
Pagadders, Joro’s, Knapen en Jonghernieuwers
Jullie vertrekken op maandag 6 augustus. We vragen jullie om ten laatste om 8u00
aanwezig te zijn aan het station van Aalter. Onze trein vertrekt om 8u24. Vergeet jullie
hemd en middaglunch zeker niet. De route tot aan de kampplaats bestaat uit een treinrit
tot in Antwerpen-Centraal. Van daaruit nemen we vervolgens de bus naar de kampplaats.

Leeuwtjes
De Leeuwtjes vertrekken op woensdag 8 augustus richting Zoersel. Aangezien jullie met
niet zo veel zijn, zullen jullie met de auto naar de kampplaats gebracht worden. We
verwachten jullie om 8u00 aan het kerkplein van Lotenhulle. De chauffeur van dienst zal
Pieter zijn. Hij zal jullie samen met Jules meenemen naar Zoersel. Vergeet jullie hemd en
middaglunch zeker niet.
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• Bagage binnenbrengen
Het is de bedoeling dat je de bagage binnenbrengt op vrijdag 3 augustus (tussen
18u00 en 20u00 uur aan ons lokaal, Poekedorpstraat 16). Dit geldt voor alle groepen
(Leeuwtjes, Pagadders, Joro’s, Knapen en Jonghernieuwers).
De knapen en Jonghernieuwers brengen ook hun fiets mee op vrijdag 3 augustus.
Wij raden aan om geen splinternieuwe fiets mee te nemen. Tijdens het transport van
de fietsen is het mogelijk dat ze omvallen en zo lichtjes beschadigd worden. De
fietsen kunnen op de kampplaats veilig worden weggezet.
De fietsen kunnen op de bezoekdag meegenomen worden naar huis. Moest dit niet
lukken, nemen wij de fiets terug mee met de camion richting Poeke.

• Bezoekdag
Om de ouders ook het kampgevoel te laten beleven, organiseren we op de laatste
dag een bezoekdag. Deze gaat door op zondag 12 augustus, vanaf 16uur.
Ook zijn familie, vrienden, kennissen en KSA-sympathisanten van harte welkom.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Tijdens deze bezoekdag kan je de sfeer van ons
KSA-kamp opsnuiven en herinneringen ophalen aan je eigen jeugd.
Gedurende de hele bezoekdag zorgen we voor lekkere koele drankjes en heerlijke
hotdogs. Gelieve hiervoor het strookje in te vullen dat bij de medische fiche zit.
De moegespeelde jongens mogen dan met hun ouders terug naar huis om de
batterijen terug op te laden.
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Post en kampadres
Het is altijd leuk om eens iets te horen van het thuisfront, daarom zijn kaartjes en brieven
meer dan welkom. Wij wachten elke dag de postbode op om vervolgens tijdens de platte
rust de brieven uit de delen.
Indien u een brief wenst te sturen hanteert u best volgende adressering.

KSA Lotenhulle–Poeke Jongens
NAAM ZOON
De Reiger 29
2980 Zoersel

Meer informatie?


Frederic

0471 01 79 07



Thomas

0498 05 81 52



Jules

0474 19 94 58

 ksa.lopoe@gmail.com

12
Zomerkamp 2018

