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Kampverhaal in het kort

Professor Dimitrov woont in een klein hutje, waar hij volop
sleutelt aan zijn eigen machine. Het is niet zomaar een
machine… Het is een echte tijdmachine! Hiermee zou hij
zomaar kunnen terugreizen naar het verleden, en zelfs naar
de toekomst. Prof. Dimitrov is hier al een tijdje mee bezig,
maar de machine mist nog enkele belangrijke stukken en is
nog niet af.
Blijkbaar zou er ook nog een tweede professor zijn, die meer
kennis heeft van tijdmachines, en prof. Dimitrov kan helpen.
Jammer genoeg is deze al een tijdje spoorloos verdwenen…
Daarom heeft prof. Dimitrov jullie hulp nodig! Hij kan alvast
beloven dat, als jullie massaal komen, het zeker gaat lukken
om hem te vinden en te tijdmachine af te maken, zodat we
samen op avontuur kunnen gaan!
Zijn jullie klaar voor een spannende tocht terug in de tijd? Of
gaan we juist de toekomst in? Het is allemaal nog een raadsel,
maar één ding is zeker: het gaat een fantastisch avontuur
worden!
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Kampkledij

Als kampkledij dit jaar verwachten we dat iedereen komt als
tijdreiziger. Welk type reiziger je bent laten we volledig aan
jullie over. Misschien ben jij meer een avontuurlijke reiziger
die klaar staat voor elk nieuw avontuur. Er zijn er ook slimme
reizigers die te druk zijn met hun berekeningen dat ze hun
labojas vergeten uit te doen. Natuurlijk zijn er nog veel andere
soorten dus laat jullie volledig gaan!
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Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende
groepen geven wij ieder jaar elke ban een andere kleur om in
zijn outfit toe te passen. Hieronder de onderverdeling.
·

Piepers: Rood

·

Jongknapen: Oranje

·

Knapen: Blauw

·

Jonghernieuwers: Groen

·

Hernieuwers: Zilver

·

Leiding: Goud

OPGELET!
Uiteraard dragen tijdreizigers ook zwaarden, messen en
andere wapens bij zich. Ook jij mag wapens meenemen als
onderdeel van je verkleedkledij. We spreken hier wel van
speelgoedwapens. Nog beter is het als je zelf een wapen
knutselt. Deze wapens zijn namelijk louter decoratief bedoeld
en zullen dus van geen enkel ander nut zijn.
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Wat nemen we mee?

Wat je meeneemt, bepaal je zelf. Hieronder geven we echter
een lijstje dat als handig geheugensteuntje kan dienen bij het
inladen. Overdrijf niet en laat je mooiste kleren best thuis.
Zorg ervoor dat alle spullen op een duidelijke plaats getekend
zijn, zeker de kleinere zaken (washandjes, zakdoeken, enz.) en
de uniformstukken! Elk jaar blijven we met massa’s
kledingstukken zitten, waarvan we de eigenaar niet meer
kunnen vinden. Voor de jongsten kan het heel handig zijn om
de kleding per dag in een apart zakje voor te verpakken. Ook
een lijstje van de spullen die je bij je hebt aan de binnenkant
van je koffer kan erg handig zijn.
Slaapgerei
▪ Luchtmatras of matje van maximum 76 cm breedte, geen
veldbed!
▪ Warme slaapzak en/of deken
▪ Pyjama
▪ Kussen
Kleding
▪ Volledig en piekfijn uniform (aandoen bij vertrek)
▪ Korte en lange broeken
▪ T-shirts en eventueel hemden
▪ Enkele warme truien
▪ Voldoende reservekledij dat vuil mag worden
▪ Regengerief
▪ Kampkledij
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Eetgerei
▪ Eetgerei (bord, bestek)
▪ Drinkbeker
▪ Een aantal keukenhanddoeken, minimum 3! Zet zeker je
naam erop!
▪ Drinkbus, belangrijk!
▪ Eventueel een soepkom/beker
Schoeisel
▪ Sportschoenen
▪ Stevige (stap)schoenen
▪ Laarzen
▪ Schoenen die vuil en nat mogen worden
Je hoeft niet van alles een paar mee te nemen maar een paar
stevige botinnekes (om mee te stappen) en een paar
speelschoenen zijn wel essentieel.
Toiletgerei
▪ Voldoende washandjes en handdoeken
▪ Zeep en/of shampoo
▪ Kam
▪ Tandenborstel en tandpasta
▪ Voldoende papieren zakdoeken/zakdoekjes
Allerlei
Rugzakje, zonnecrème, pet/hoed tegen de zon, zaklamp,
briefpapier, enveloppen en postzegels, schrijfgerei, een
leesboek/strips (tekenen!!!), medicatie, identiteitskaart!!!, ...
De +12 neemt een gamel mee en de knapen ook een stevige
trekkersrugzak.
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Wat nemen we niet mee?

Dure spullen en overbodige luxe die ze vroeger niet nodig
hadden, hebben wij nu ook niet nodig en laten we thuis.
Radio’s, gsm’s, MP3’s, computerspelletjes, tablets,... laten we
ook thuis!
Snoep hoef je ook niet mee te nemen; we krijgen immers op
tijd lekker eten en voldoende versnaperingen. Een eenvoudig
zakmes is toegelaten voor knapen en (jong)hernieuwers.
Indien we toch iemand betrappen met één van deze spullen
wordt het onmiddellijk afgenomen en op het einde van het
kamp pas teruggegeven!
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Kampdata

Ons tentenkamp bevindt zich in Hastière.
Wanneer u uw zoon op kamp wilt bereiken via de post, dan
kan dat op dit adres:
KSA SCHOTEN
(Naam lid)
Rue du Colmy 91
5544 Agimont

Op donderdag 14 juli laden we de camion in vanaf 09:00 uur.
Of alle (jong)hernieuwers mogen helpen en hun bagage
mogen brengen wordt nog gecommuniceerd.
De leiding en de (jong)hernieuwers vertrekken op vrijdag 15
juli om 08:00 uur ‘s ochtends aan het lokaal in uniform met
lunchpakket! Zij vertrekken een paar dagen vroeger om alles
op te bouwen.
Knapen en jongknapen vertrekken op maandag 18 juli aan de
kerk van Koningshof in piekfijn uniform en met eigen lunch.
Een aantal dagen later op donderdag 21 juli vertrekken de
piepers aan het KSA lokaal, natuurlijk ook in piekfijn uniform
en lunchpakket.
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Op woensdag 27 juli komen de Jonghernieuwers, Knapen,
Jongknapen, Piepers terug aan bij de kerk van Koningshof.
Belangrijk!
Hoe vertrek en aankomst exact gaan verlopen wordt nog
gecommuniceerd. Dit gebeurt via de WhatsApp groepen van
elke ban.
De leiding en hernieuwers blijven nog een aantal dagen langer
op de kampwei om alles op te ruimen. Zij vertrekken op
vrijdag 29 juli huiswaarts.
Indien u uw zoon op kamp om de één of andere dringende
reden telefonisch wil contacteren, kan u ons altijd bereiken
door te bellen naar de kampleider, Wout Seghers. U kan ook
altijd de banhoofdman van uw zoon of de bondsleider,
Maxime Opsomer bellen. Wij willen benadrukken dat dit
enkel kan in uiterst dringende gevallen!
Een kampplaats is nog steeds een plek van rust, openlucht,
sport en spel, even weg van onze haastige maatschappij en
dagelijkse beslommeringen. Het voortdurende gerinkel van
een GSM kan een kamp behoorlijk storen.
De technologische ontwikkelingen kunnen ons in een aantal
gevallen efficiënt uit de nood helpen, maar het is zeker niet de
bedoeling om daar verkeerd gebruik van te maken!
Wij danken u dan ook voor uw begrip daarvoor.
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Belangrijk

Vergeet zeker je identiteitskaart niet! Je kan ze best op een
gemakkelijk te bereiken plaats wegstoppen, want wij komen
ze ophalen als jullie zijn gearriveerd.
Wanneer uw zoon speciale medicatie moet nemen, is het
aangeraden de leiding hierover voldoende en op voorhand in
te lichten. Dit geldt ook voor (voedsel)allergieën natuurlijk.
Zorg hiervoor zeker dat de medische fiche van uw zoon
volledig in orde en up to date is.
Indien het uniform van je kind nog niet volledig is kan u dit
bestellen op de laatste vergadering zaterdag 14 mei.
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Op zoek naar …

Wij proberen het kamp zo goedkoop mogelijk te maken en dit
wordt mede verwezenlijkt door onze sponsors. Wij zoeken
nog altijd gulle gevers voor water, frisdrank, droge voeding, ...
alle beetjes helpen.
Voor dit kamp zijn wij nog op zoek naar gekleurde doeken,
voorwerpen waarvan u denkt dat dit wel binnen het thema
past, ... Hebt u thuis dus nog dergelijk materiaal dat u niet
meer nodig heeft, of weet u hoe de KSA hier
(goedkoop/gratis) aan kan geraken, laat het ons dan gerust
weten.
U zou ons hier een groot plezier mee doen!

12

Inschrijven

Voor we op ons avontuur vertrekken, moet iedereen zich
natuurlijk inschrijven voor het kamp. Als je eenmaal bent
ingeschreven ben je verzekerd, ingeschreven en klaar om te
vertrekken op kamp.
Inschrijven kan je zoals altijd doen op het rekeningnummer:
BE24 4163 2477 0138
met vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) + de
ban waarin uw kind in zit.
De kampprijzen kan u hieronder terugvinden. Gelieve uw kind
zo snel mogelijk in te schrijven, zo kan de leiding alles vlotter
inplannen en regelen.
▪ Piepers: €105
▪ Jongknapen: €135
▪ Knapen: €135
▪ Jonghernieuwers: €155
▪ Hernieuwers: €165
▪ Leiding €170
Graag weten wij op tijd het aantal leden, zodat wij ons goed
kunnen voorbereiden. Daarom willen we vragen om ten
laatste 25 juni de inschrijving in orde te brengen.
Het kampboekje met alle informatie is ook terug te vinden op
onze site http://www.ksaschoten.be.
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Contactgegevens

Kampleider: Wout Seghers (+32 489/52.49.65)
Bondsleider: Maxime Opsomer (+32 492/82.19.99)
Alle contactgegevens zijn ook steeds terug te vinden op de
website www.ksaschoten.be
Piepers
Reinoud Goovaerts
+32 472/97.28.33
(Banhoofdman)
reinoudg@hotmail.be

Lander Van Overvelt
+32 487/34.43.82
lander.vanovervelt@gmail.com

Kobe Dox
+32 468/27.60.43
Kobe.dox@outlook.be

Jongknapen
Wout Seghers
+32 489/52.49.65
(Banhoofdman)
segherswout001@gmail.com
Robbe Van Rie
+32 497/70.51.73
krobbe.vanrie@gmail.com

Lucas Wilms
+32 468/24.85.91
wilms.lucas@telenet.be
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Knapen
Maxime Opsomer
+32 492/82.19.99
(Banhoofdman)
maximeopsomer02@gmail.com

Arthur Van De Vijver
+32 474/61.77.71
artivdv9@gmail.com

Jonghernieuwers
Mathias Van Den Bogaerd
+32 485/28.61.54
(Banhoofdman)
vandenbogaerdmathias@gmail.com

Lander Goovaerts
+32 472/97.25.75
landergoof@gmail.com

Hernieuwers
Laurens Verdonck
+32 489/81.66.33
(Banhoofdman)
laurens.verdonck@hotmail.com

Victor Empereur
+32 468/17.34.86
victor.empereur@hotmail.com
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