
 

Laatste kampnieuws 2021 
 

 

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. 

Slapen  
Voor de LEEUWKES en JONGKNAPEN: brengen een hoeslaken mee i.p.v. een dekbedovertrek. Dit 

staat fout in het kampboekje. 

Voor de KNAPEN: moeten een luchtmatras of veldbedje meenemen, aangezien zij ook in een tent 

zullen slapen.  

Voor de andere groepen verandert er niets.  

Voor de knapen, jonghernieuwers en hernieuwers: gelieve geen tweepersoonsmatrassen mee te 

geven! Dit neemt veel plaats in en we kunnen de plaats in de tenten goed gebruiken. 

 

Kledij  
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! 

Ook voor in het bos is een lange broek dragen verplicht om teken en dergelijke te vermijden. 

 

Post  
Voor de jongere groepen (vooral leeuwkes en jongknapen) is het handig om adressen voor briefjes of 

kaartjes al voor te schrijven op enveloppen of etiketten.  

Een briefje krijgen is leuk, maar hou het binnen de perken. We vragen om geen postpakketen op te 

sturen. Wanneer dit toch gebeurd, 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 Viggel 1 

KSA Hamme 

“Naam van het kind”  

Gruitroderkiezel 73 

3960 Bree 
 

 

 



Snoepjes 
Snoepjes meebrengen mag, maar hou dit binnen de perken! Grote zakken snoep van Kruidvat en 

dergelijke zijn totaal overbodig! 

Vertrek 
 

Het vertrek naar het kamp zal als volgt gebeuren.  

LEEUWKES en JONGKNAPEN: worden om 9u30 verwacht aan het station van Dendermonde. Van 

hieruit nemen zij de trein naar het station van Genk en nemen vervolgens de bus richting kamphuis. 

KNAPEN: worden om 10u30 verwacht aan het station van Dendermonde. Van hieruit nemen zij de 

trein naar het station van Genk en nemen vervolgens de bus richting kamphuis. 

JONGHERNIEUWERS: worden om 11u30 verwacht aan Fuifzaal H@mbiance. Zij vertrekken van 

hieruit met auto’s van de leiding richting het kampterrein. 

HERNIEUWERS: Vertrekken zaterdag 10 juli met de fiets richting het kampterrein. Zij worden met 

hun fiets verwacht om 9u00 aan de KSA lokalen. Steek jullie matje, slaapzak, ondergoed en 

tandenpoets gerief NIET mee in jullie valies, maar in een rugzak. Voor de overnachting van 10-11/07 

neemt er niemand een luchtmatras mee alleen matjes. Luchtmatras voor het kamp mag dus wel mee 

op de camion. 

Alle leden nemen bij het vertrek een lunchpakket mee en doen zeker hun KSA hemd aan! 

Ophalen 20 juli 
 

Om het ophalen op dinsdag 20 juli vlot te laten verlopen voorzien wij aan speeltuin de Boneput een 

drop & go zone. Hier kunnen jullie de kinderen ophalen. Even rondhangen op het kampterrein of 

meegaan met jullie kind naar de kamer/tent is helaas niet mogelijk.  

Adres drop&go-zone: Speeltuin Boneput, Watertorenstraat (Bree). 

 

UREN VERTREK 20 JULI 

Bubbel 1  – leeuwkes 
                  – jongknapen  

13u – 14u 

Bubbel 2  – knapen 
                  – jonghernieuwers 
                  – hernieuwers 

14u30 – 15u30 

 

Broers/zussen uit verschillende bubbels die samen opgehaald worden, mogen vertrekken 

in het tijdsslot van de bubbel van het jongste kind.  

Bijvoorbeeld: een leeuwke en een knaap mogen opgehaald worden in het tijdsslot van de leeuwkes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Binnenbrengen bagage 
 

De bagage wordt meegenomen op de camion. Aangezien er heel wat valiezen mee moeten met de 

camion, vragen wij om 1 valies per kind en in de mate van het mogelijke om geen harde valiezen of 

trolleys mee te geven! Dit om de camion optimaal te vullen. De leden brengen deze dan binnen op 8 

en 9 juli in Fuifzaal H@mbiance, Kaaiplein 35. Het binnenbrengen van de bagage zal gebeuren in 

onderstaande tijdsloten. 

Bubbel 1  – leeuwkes 

                  – jongknapen  

Donderdag  

8 juli 

17u – 20u 

Bubbel 2  – knapen 

                  – jonghernieuwers 

                  – hernieuwers 

Vrijdag  

9 juli 

17u – 20u 

 

Zitten er twee of meer van jouw kinderen in een verschillende bubbel? Dan kan je kiezen in welk 

tijdslot je de bagage komt brengen.  

Bij het binnenbrengen van de bagage vragen wij jullie om rekening te houden met de nodige 

basismaatregelen: houd 1,5 meter afstand, draag een mondmasker en let op handhygiëne. 

 

Nog mee te nemen per groep 
 

Leeuwkes - Adressen voor postkaartjes/brieven al voorgeschreven (of op etiketten) 
- Kleren die vuil mogen worden 
- Witte T-shirt 
- Verkleedkleren  
- Lepel met naam op 
- Keukenhanddoek  
- Lunchpakket voor 11 juli 

Jongknapen  - Adressen voor postkaartjes/brieven al voorgeschreven (of op etiketten) 
- 2 witte T-shirts 
- Kleren die heel vuil mogen worden en in de vuilbak mogen achteraf 
- Gala-kleren 
- Lepel met naam op 
- Keukenhanddoek 
- Lunchpakket voor 11 juli 

Knapen  - 5 mondmaskers 
- Witte T-shirt 
- Kleren die heel vuil mogen worden en in de vuilbak mogen achteraf 
- Lunchpakket voor 11 juli 

Jonghernieuwers - 5 mondmaskers 
- 1 witte T-shirt 
- Trekrugzak 
- Goeie stapschoenen 
- Matje 
- Gamel 
- Gek hoedje 



- Kleren die heel vuil mogen worden 
- Lunchpakket voor 11 juli 

Hernieuwers  - 5 mondmaskers 
- Reserve binnenband voor jouw fiets (meenemen in de rugzak op 10/07) 
- Lunchpakket voor 10 juli 
- €15 voor de trui die jullie krijgen 
- Kleren die vuil mogen worden 
- Wie gezellige lampjes op batterijen heeft, mag deze meenemen 
- Verkleedkleren in thema ABBA 

IEDEREEN - Drinkbus 
- Zonnecrème 
- Petje/hoedje 
- Dagrugzakje  

 

Vergeet zeker niet deze dingen mee te brengen: 

• Medicatie 

• Zakgeld Leeuwkes, Jongknapen (en eventueel Knapen, maar zij mogen dit ook zelf bijhouden) 

 

 

Tot op kamp! 

Groetjes, de leiding ☼ 


