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Laatste kampnieuws 

2022 

 

 

Beste leden, beste ouders 

 

Nog enkele dagen en we vertrekken op kamp! Voor we kunnen vertrekken moet je deze brief 

nog eens heel goed lezen! Hierin staat nog belangrijke informatie in verband met het kamp. 

 

Algemene zaken 
Gelieve geen tweepersoonsmatrassen mee te geven! Dit neemt heel veel plaats in en we 

kunnen onze plaats in de kamers/tenten goed gebruiken.  

 

We willen vragen aan de ouders van de jongste leden om op voorhand zakjes te maken met 

kledij voorzien op verschillende weersomstandigheden. Check voor vertrek ook zeker het 

weerbericht. Gelieve ook voldoende lange broeken en truien mee te geven, ’s avonds kan het 

enorm afkoelen! 

 

Bij het schrijven van een briefje is het handig om de adressen al op voorhand te schrijven op 

een blad of op etiketten. Een briefje krijgen is leuk, maar hou het binnen de perken. We vragen 

om ook de GROEP van het kind te vermelden op de envelop (zie voorbeeld). Daarnaast 

vragen we om GEEN postpakketten op te sturen. Wanneer dit toch gebeurt, worden deze pas 

op de laatste dag aan de kinderen afgegeven. Gelieve dit ook door te geven aan oma’s, opa’s, 

tantes, nonkels, … 

 

Adres van de kampplaats waar briefjes welkom zijn: 

 

Kamphuis De Start 

KSA Hamme 

“Naam + groep van het kind” 

Grotlaan 89 

3680 Neeroeteren 

 

Leden jonger dan 12 jaar moeten een KIDS-ID meenemen op kamp. Deze kan afgegeven 

worden aan de leiding bij het binnenbrengen van de bagage. Alle andere kinderen moeten 

verplicht hun identiteitskaart meenemen! Medicatie kan dan ook afgegeven worden aan de 

leiding van je groep. Gelieve de naam van je kind en dosis waarin de medicatie genomen 

moet worden duidelijk te vermelden op de verpakking.  

 

Laat dure spullen thuis, deze heb je niet nodig op kamp! Ook alcohol, drugs en sigaretten 

horen niet thuis op kamp. 

 

Vergeet jullie goed humeur niet!      
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Bij het binnenbrengen van de bagage op vrijdag 8 juli zal er ook nog een mogelijkheid zijn om 

truien of hemden aan te kopen voor op kamp.  

 

Vertrek 
Op maandag 11 juli vertrekken we op kamp (behalve de Hernieuwers). 

We verzamelen om 11u45 aan het station van Dendermonde, waar alle ouders of 

familieleden hun kind(eren) nog kunnen uitzwaaien. 

 

Belangrijk: alle kinderen moeten een lunchpakket meenemen! 

 

Bagage 
De bagage kan worden binnengebracht op vrijdag 8 juli tussen 16u en 20u OP DE KSA. Zo 

kunnen wij zaterdag 9 juli op tijd beginnen met het vullen van de camion. Alle helpende handen 

zijn welkom! 

 

Fietsen van de jonghernieuwers moeten NIET mee, zij zullen deze niet gebruiken op kamp! 

 

Vergeet bij het binnenbrengen van de bagage zeker niet deze dingen mee te brengen: 

- Medicatie 

- Kids-ID 

- Toestemming foto’s indien dit nog niet ingevuld was 

- Zakgeld Leeuwkes, Jongknapen (en eventueel Knapen, maar zij mogen dit ook zelf 

bijhouden) 

- Inschrijving voor het eetfestijn op de bezoekdag 

 

Nog mee te nemen per groep 
- Leeuwkes: Witte sokken die vuil mogen worden, 1 aardappel, jouw favoriete 

verkleedkleren, stuur je favoriete liedje door naar Aukje (0476773109) of naar Lise 

(0476025850) 

- Jongknapen: / 

- Knapen: kleren die in de vuilbak mogen, camouflage kleren, fietsbel 

- Jonghernieuwers: wijn kurken, Hollands verkleedgerief, vuile kleren 

- Hernieuwers: Warme outfit die vuil mag worden, een grote witte T-shirt (die je dus over 

je trui kan trekken), verkleedgerief dat te maken heeft met paarden 

 

Vertrek hernieuwers 10/07 
De hernieuwers verzamelen op zondag 10 juli om 7u30 met de fiets op de KSA! 

Alle hernieuwers moeten een lunchpakket meenemen. Ook veel water is een must! Liefst mee 

te nemen in een drinkbus/fles om op te vullen.  

 

Volgende zaken moeten jullie meenemen: 

- Tent (kan per 2 of 3) 

- Slaapzak 

- Matje 

- Fietstassen 
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- Fiets dat in orde is (inclusief fietsverlichting) 

- Rugzak 

- Zwemgerief 

- Reserveband, plakgerief 

- KSA-hemd 

- Toiletgerief 

- Kledij aangepast aan het weer 

- Lunchpakket 

- Drinkbus (gevuld met water) 

 

Vrijdag 8/07 is het verplichte fietscontrole op de KSA vanaf 10u! 

 

Tot op kamp! 

Groetjes, de leiding ☼ 

 


