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Voorwoord
Allerliefste zwervers en trendies
Het is weer zover! Het moment is eindelijk weer aangebroken waarop jullie het kampboekje
ontvangen en alles kunnen klaarmaken om opnieuw een spetterend kamp te beleven! De
examens zijn gedaan, de vakantie is begonnen en wij staan al heel hard te popelen om jullie
mee te mogen nemen naar Solwaster. We zijn volop bezig met de voorbereidingen en kunnen
jullie verzekeren dat dit een topeditie zal worden!
Voor velen onder jullie wordt dit jullie allereerste tentenkamp. Jullie zullen leren sjorren,
tenten opzetten, vuren aanmaken,... Kortom, jullie zullen na de tofste 10 dagen van zomer
2021 volwaardige survivors zijn.
Maar voor een groot deel onder jullie wordt dit ook jullie laatste kamp als gast. Als
volwaardige, doorwinterde, stoere KSA-chicks weten jullie dan ook perfect wat jullie te
wachten staat. Profiteer en geniet er dus maar met volle teugen van, want volgend jaar is het
andere koek!
Zoals jullie op het voorblad kunnen zien, is het thema dit jaar ‘Gert’s Survivalgids!’. Let toch
maar op, want niets is wat het lijkt ;)
Lees dit boekje zeker heel goed door en bij vragen mag je ons altijd contacteren! ( zie
volgende pagina)
Hopelijk hebben jullie er net als ons enorm veel zin in! Het enige wat wij nodig hebben is een
beetje zon en jullie goed humeur! We gaan er samen een fantastisch kamp van maken!
XOXO
Emma, Lot, Marie-Sophie, Astrid, Lotte, Anke, Agnes

Praktische informatie
Vertrek
•

•
•

•

We verzamelen woensdag 21 juli 2021 om 7u20 aan de parkeertoren boven de
perronnen (tweede verdieping als je met de auto op de parking stad aan zee station
rijdt). De trein vertrek om 7u40. Kom op tijd!
We vragen om als ouder bij uw auto te blijven en de gasten naar het de afspreekplaats
te sturen. Dit om grote druktes te vermijden.
Het is zeer belangrijk dat je je KSA-uniform en wandelschoenen aandoet. Je
trekkersrugzak heb je gevuld mee. TIP: Hang zo weinig mogelijk (niets) aan de
buitenkant! Dit valt er toch alleen maar af tijdens het wandelen.
Neem een lunchpakket en voldoende water mee.
LET OP: 21 juli is een feestdag! Reken dus niet op de Panos of andere broodjeszaken!

Terugkeren
•
•

31 juli 2021 komen we terug aan om 17u14 in het station van Oostende.
Indien we vroeger of later zouden zijn, laten we dit zeker weten! U houdt best rond het
uur van terugkomst uw gsm in de gaten.

Adres
•

Brieven en kaartjes kunnen gestuurd worden naar het volgende adres:
Naam Trendie/Zwerver
KSA Oostende Meeuwennest Meisjes
Route de Parfondbois 29
4845 Sart-Les-Spa

Gsm-nummer
•

Bij noodgevallen kunnen jullie ons bellen op onze gsm-nummers (zie contactgegevens)

Maaltijden
•

Indien uw kind een speciaal dieet volgt (lactosevrij, geen varkensvlees, vegetarisch),
gelieve ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen zodat wij er rekening
mee kunnen houden bij het opstellen van het kampmenu.

Contactgegevens
Trendies

Zwervers

Marie-Sophie Van Ingelghem
0493 60 05 43

Agnes Meeuwis
0499 11 16 58

Astrid Drabs
0479 26 67 74

Lot Fouquet
0499 29 93 76

Lotte Vanhoucke
0477 72 52 31

Emma Coopman
0474 19 84 20

Anke Van Broeck
0488 94 31 10

Wat neem je mee?
Hou er rekening mee dat je dit allemaal in je trekkersrugzak moet kunnen en dat je dit moet
dragen tijdens de heen- en terugreis! We moeten ook het laatste stukje wandelen naar de
weide!
Slaapgerief
o Slaapzak
o Matjeofveldbed
o KussenenKussensloop(eventueel) o Pyjama

Schoenen
o Wandelschoenen (deze doe je best aan bij het vertrek) o Sportschoenen
o Waterschoenen(voorinderivier)
o Slippers
o Rubberlaarzen

Jullie kunnen zelf kiezen welke schoenen jullie noodzakelijk vinden of welke niet. Wat voor ons zeker
noodzakelijk is: wandelschoenen, sportschoenen en slippers (waterschoenen)

Kledij
o Ondergoed
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sokken
Wandelkousen
T-shirtsentopjes
Shorts
Langebroek(en)
Lichtetruitjes
Warmetruien
Regenjas
Zwemgerief:bikiniofbadpak
KSA-uniform(ditdoejeookaanbijhetvertrek)

Toiletgerief
o Washandjes
o Handdoeken
o
o
o
o

Zeep/Douchegel
Shampoo
Borstel/Kamenelastiekjes o Tandenborstelentandpasta o Deodorant
Maandverbandentampons

Varia
o
o
o
o

Zonnecrème
Aftersun
Zonnebril
Petje/Zonnehoedje o Muggenmelk

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verkleedkledij
Zaklamp
2Keukenhanddoeken
Gamel
Bestek
Gevuldedrinkfles(min.1liter)
Persoonlijkemedicatie
Compeed/Blarenpleisters
Ingevuldemedischefiche(dievindjeachteraaninhetboekje)
Identiteitskaart
Linnenzakken,plastiekezakken
Envelopjes,briefpapier,schrijfgerief,postzegels
Eenkleinbeetjezakgeld
Eventueelkleinegezelschapspelletjes,tijdschriften,...
Trekkersrugzak
Kleinrugzakje(vooropdedagtocht)metlunchpakketvoordeeerstemiddag o Gsm(opeigenrisico)
WitteT-Shirt

Je mag een gsm meenemen, maar de afspraak is dat je die in jullie tenten houdt. Je kunt je gsm ook
niet opladen tijdens het kamp, aangezien er geen stopcontacten aan de bomen groeien.

Wat neem je niet mee?
o Sigaretten, alcohol, drugs
o Elektronische apparaten (mp3, Ipod, Stijltang) o Familie, huisdieren, liefjes

Individuele medische fiche KSA Oostende Meeuwennest
Deze medische fiche moet door de ouders en/of arts IN DRUKLETTERS ingevuld worden.
Hierdoor beschikken de leiders over de nodige informatie om uw kind een zorgeloos werkjaar,
weekend en kamp te bezorgen.
Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel verspreid bij de leiding van uw kind.
Medische gegevens
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Zijn er activiteiten waaraan uw kind niet kan deelnemen (dagtocht, zwemmen, ...)?
...............................................................................................................
........................
Heeft uw kind ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de leiding op de hoogte moet
zijn?
...............................................................................................................
........................
Heeft uw kind een ziekte of een fysieke of mentale beperking (suikerziekte, astma, autisme, ...)?
............................................................................................................... ........................
Is uw kind allergisch voor geneesmiddelen, bepaalde stoffen, dieren of levensmiddelen?

...............................................................................................................
........................
Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, vegetarisch)?
...............................................................................................................
........................
Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (bedwateren,
slaapwandelen,...)? ...............................................................................................................
........................
Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? Ja / neen Zo ja, in welk jaar? .......................
Gewicht:...kg

Moet uw kind tijdens het werkjaar, weekend of kamp bepaalde geneesmiddelen nemen?
Indien wel, vul dan hieronder in welke.
Naam geneesmiddel Wanneer? Hoeveelheid
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?
TENTENKAMP 2019 !11

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
................................................................................................
Handtekening ouder(s):
De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van dit formulier en bevestigt de
juistheid van de hierboven gegeven informatie. Kleef hier twee stickers van de mutualiteit aan
een hoekje vast.

