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VOORWOORD
Dag lieve KSA’er / ouder / voogd / grootouder / toevallige lezer
We zijn hier alweer met de laatste activiteit voor jullie dit schooljaar. Niet getreurd, dit is
namelijk ook waarschijnlijk het leukste dat jullie zullen meemaken. Het kamp staat namelijk
voor de deur! Jullie lieve leiders zijn weer druk in de weer geweest om voor jullie een
spetterend kamp voor te bereiden. We zijn er allemaal van overtuigd dat het echt heel tof zal
worden. Wij kunnen alvast niet wachten. Dit jaar gaan we naar het mooie Ninove. Het perfect
gebied voor de spelende ravotter/viking. De vele mooie bossen en velden in de buurt zijn
natuurlijk ideaal hiervoor. Om de kampplaats te bereiken, zullen we dit jaar proberen met de
auto te gaan, in plaats van met de trein. Daarom zouden wij vriendelijk willen vragen aan u,
de ouders, of het mogelijk zou zijn om te rijden naar de kampplaats en indien mogelijk
andere kinderen mee te nemen. Meer informatie hierover verder in het boekje.
Dit kamp zullen we de avatar helpen om de vuurnatie te verslaan. Het is waarschijnlijker wel
makkelijker gezegd dan gedaan, maar gelukkig zijn wij echte KSA’ers. We gaan geen enkele
uitdaging uit de weg.
Wij hopen alvast dat jullie er evenveel zin in hebben als wij!
Tot binnenkort!
Groetjes, de leiding
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- Thibo Guilini
- Thibo.guilini@gmail.com
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- Stan Zanders
- stan.discoman@gmail.com
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- Robby Vandoorne
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- 8400 Oostende
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- Sociale media verantwoordelijke

- Merlijn Brodeoux
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- 8400 Oostende
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- Whatsapp verantwoordelijke

WAT NEEM

JE MEE?

•
•

Lange broeken die vuil mogen worden
Shorts voor tijdens het warme weer

•

T-shirts, truien voor 10 dagen

•
•
•

Sokken en onderbroeken + reserves!
Regenjas
Matje/luchtmatras !ER ZIJN GEEN BEDDEN!

•

Kussen

•
•

Slaapzak
Toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, borstel, zeep, shampoo, (muggenspray), zaklamp,
washandjes

•

Zonnecrème en petje

•
•

Goede stapschoenen, speelschoenen en schoenen om binnen mee te wandelen (slippers)
KSA-sjaaltje, KSA-hemd

•

Badhandoeken

•
•

Wit T-shirt dat vuil mag worden
2 vaathanddoeken

•

Zwemgerief

•
•

Enkele strips
Goed humeur

•
•
•

Eventuele medicatie bij de leiding af te geven op kampwake
Kleine rugzak met drinkfles
Lunchpakket voor de eerste middag

WAT NEEM

JE NIET MEE?

•

GSM

•
•

Spelconsoles
Speelgoed

•
•
•
•
•

Waardevolle of breekbare voorwerpen: uurwerken, ...
Zakmes
Mama/ Papa/ Broer/ Zus/ ...
Liefje
Snoepgoed

VERTREK EN TERUGKEER
We spreken af op zondag 11 juli aan ’t Bosjoenk om 10u. Om op de kampplaats te geraken gaan we
met de auto. Als u in uw auto nog plaatsen over heeft en de mogelijkheid hebt om tot in de
kampplaats te rijden, gelieve de leiders te contacteren zodat wij een schema kunnen opstellen.
Het is ongeveer een uurtje rijden naar de Appelterre.
We zullen richting Oostende trekken op woensdag 21 juli aan het heem om 14u. Dan zullen we
richting ’t Bosjoenk vertrekken.

ADRES VOOR EEN BRIEFJE
Tijdens het kamp zullen er ook briefjes geschreven worden aan het thuisfront. Gelieve €2 mee te
nemen per briefje. Vergeet ook geen lijstje met de adressen mee te nemen.
Naam Ravotter / Viking
’t Chiropaksken, Appelterre-Dorp 13
9400 Ninove

KAMPWAKE
De kampwake gaat door op zaterdag 10 juli om 18u aan ’t Bosjoenk. Hierop kun je je valies meenemen
om deze mee te geven met de camion die meegaat naar de kampplaats. Zo zullen die valiezen
klaarliggen aan het heem als we toekomen.

