Kamp 2017
Mol

11 – 20 Juli 2017

GOOD MORNING, NEW
YORK!
De zomer staat weer voor de deur en dat
betekent dat we binnenkort weer op kamp
vertrekken. Dit keer gaan we op verplaatsing
naar New York. Of om het beter te zeggen, wij
brengen de New Yorkse sfeer naar Mol.
10 Dagen lang gaan we de Amerikaanse
cultuur
ontdekken
en
ons
helemaal
verplaatsen in hun gedachtegang.. Grote
auto’s,
hoge
gebouwen,
imposante
troepenmacht, vreemde politieke keuzes,
gezond
snel
eten,
rodeo’s,
openluchtcinema’s,.. Noem het maar op! Als
het Amerikaans is, zul je het waarschijnlijk
tegenkomen op ons kamp!
In dit boekje zal je alle info vinden om aan
deze super coole reis te kunnen beginnen!
Mocht je nog vragen hebben: E-mail:
info@ksadilsen.be

De leiding
Frank Puttemans







Leiding bij de sloebers
11de jaar leiding
Favoriete activiteit: Zweedse , platte
rust
Favoriete kampmaaltijd: Kip met rijst
Buiten KSA ben ik bezig met:
Logistiek, Jeugdraad, KSA Limburg &
nationaal, martial arts

Jelle Kollee :
-

3de jaar leiding, leiding bij de
sloebers
Favoriete activiteit: vlaggenspel
Favoriete kampmaaltijd: Ontbijt
Buiten KSA ben ik bezig met:
elektriciteit, kunstacademie,

Stef Westhovens:
-

3de jaar leiding, leiding bij de
Jonghernieuwers
Favoriete activiteit: Billeke klets
Favoriete kampmaaltijd: Stomp met
bonen

-

Buiten KSA ben ik bezig met: Ik ben
altijd bezig met KSA

David Coenen:
-

2de jaar leiding, leiding bij de
Jonghernieuwers
Favoriete activiteit: erfwacht
Favoriete maaltijd: Frietjes
Buiten KSA ben ik bezig met:
Legeropleiding

Senne Charlier:
-

2de jaar leiding, leiding bij de Knapen
Favoriete activiteit: Paardenrace
Favoriete kampmaaltijd: Spek en ei
Buiten KSA ben ik bezig met:
Paardenkar racen

Wout Didden:

- 1ste jaar leiding, leiding bij de
jongknapen
- Favoriete activiteit: Lange-Lepje-LekSpel
- Favoriete kampmaaltijd: Wortelstomp
- Buiten KSA ben ik bezig met:
Rondreizen en school

Arthur Vannoirbeek:
-

-

1ste jaar leiding, leiding bij de
jongknapen
Favoriete activiteit: Vang-deontsnapte-hyenajong
Favoriete kampmaaltijd: Alles
Buiten KSA ben ik bezig met:
Houtbewerking

Simon Rutten:
-

-

1ste jaar leiding, Leiding bij de
jongknapen
Favoriete activiteit: “Hinkelsprong”
Favoriete Kampmaaltijd: Ik ben nog
nooit op kamp geweest dus het
kampeten moet ik nog ontdekken
Buiten KSA ben ik bezig met:
Rolstoelracen

Simon Paradijs:
-

1ste jaar leiding, leiding bij de
piepjongknapen
Favoriete activiteit: Ladderspel
Favoriete kampmaaltijd: Spaghetti

 Jaron Wanten:

- 1ste jaar leiding, leiding bij de knapen

-

Favoriete activiteit: bekentocht
- Favoriete kampmaaltijd: Bicky’s
(mininaal 4)
- Buiten KSA ben ik bezig met: In de
bossen spelen

Didier Colson:

- 1ste jaar leiding, leiding bij de
piepjongknapen
- Favoriete activiteit: Platte rust
- Favoriete kampmaaltijd: Boterhammen
met salami
- Buiten KSA ben ik bezig: Kook- en
dansles met de vriendin.

Jorn Swennen:

-1ste jaar leiding, leiding bij de
piepjongknapen
-Favoriete activiteit: Ruiltoch
-Favoriete kampmaaltijd: Worst met
saus
-Buiten KSA ben ik bezig: Muziek, DJ

Wat heb je zeker nodig
voor deze 10-daagse?
Dagelijks
 Ondergoed (voor 10 dagen)
 Sokken (voor 10 dagen)
Koud weer
 Enkele lange broeken
 Enkele truien
 Regenjas
 Waterbestendig schoeisel
Warm weer
 T-shirts en korte broeken
 Pet en eventueel zonnebril
Beddengoed
 Veldbedje (er zijn geen bedden aanwezig)
 Slaapzak

 Kussen
Zwemgerief
 Zwembroek
 Badhanddoeken (liefst 2)
 Zwembandjes (indien nodig). Kinderen die
nog niet kunnen zwemmen worden steeds
door de leiding begeleid.
Wasgerief
 Handdoeken (voor 10 dagen)
 Washandjes en toiletgerief
 Tandenborstel, tandpasta, zeep
Schoeisel
 Stevige schoenen (beetje waterbestendig en
handig voor in het bos)
 Sportschoenen
 Slippers/pantoffels

Geld en andere…
 Zakgeld: zoek het juiste bedrag in het
boekje
 Een rugzakje voor dagtocht (zwemgerief)
 Siskaart en paspoort

Opgelet! Alle kleding
moet voorzien zijn van een
naamlabel!

En wat moet je niet meenemen op kamp?!
We gaan op kamp om te spelen en te
ravotten. Je zal dus de volgende dingen zeker
niet nodig hebben:
 Nintendo DS of andere
 GSM of MP3-speler
 Ander elektronisch materiaal Ook niet
meenemen:
 Dure zaken (horloge,…)
 Geen zondagse kledij
 Zakmes

Snoep en frisdrank:
Ieder jaar wordt er een immense hoeveelheid
snoepgoed en frisdrank meegegeven. Bij tijd
en stond iets lekkers kan geen kwaad, maar
probeer hier niet in te overdrijven. We
proberen gezonde voeding te promoten en
dat is niet altijd even gemakkelijk als de leden
een extra rugzak vol snoep mee hebben.

Wat, waar, wanneer, hoe, wie?
 8 juli tussen 17u en 19u: De KN en JHN
brengen bagage en fiets mee. Alle ouders
komen dan zakgeld en spaghettidag
afrekenen. De SIS-kaarten worden dan ook
binnengebracht. De SLB, PJKN en JKN brengen
nog geen bagage mee.
 11 juli: De JHN en KN vertrekken ‘s ochtends
met de fiets naar de kampplaats. De PJKN, en
JKN worden verwacht omstreeks 17u aan het
lokaal, om te vertrekken met de bus. De
bagage van de die groepen wordt ook dan
meegebracht.
 14 juli: De SLB worden door de ouders
gebracht op de kampplaats om 17u.
 20 juli: iedereen mag naar het spaghetti
festijn komen (info achteraan het boekje), en
daarna met de ouders mee naar huis. De JHN
blijven nog een nachtje logeren op kamp.
 21 juli: JHN fietsen richting Dilsen. Uur van
aankomst afhankelijk van de tocht, dit wordt
nog meegedeeld.

Het kampadres
Het is erg plezant om kaartjes en post
te krijgen op kamp, daarom kan je
tijdens het kamp sturen naar het
kampadres. Vermeld ook de naam van
het lid op de brief of het kaartje.
Het kampadres:
Boerestraat 26A 2400 Mol

Contact
Tijdens het kamp kan u ons
contacteren op de volgende nummers:
(Frank: 0498/31.69.96) en (Bjorn:
0498/10.57.92). We vragen wel om
enkel in dringende gevallen te
telefoneren. De kampverantwoordelijke
dit jaar is Bjorn Brouns.
Mailen is ook steeds mogelijk naar
info@ksadilsen.be.

Hoe inschrijven?
Het kampgeld bedraagt 125 euro. Voor de jongsten
(SLB) is dit 90 euro. Alles wordt via overschrijving
geregeld via het rekeningnummer BE36 7352 3712
5881. Vermeld de naam van het lid bij de
overschrijving. U kan inschrijven tot ten laatste 1 juni.
Gezinnen waar 2 kinderen mee op kamp gaan krijgen
€10 korting op de totaalprijs. Gezinnen waar 3
kinderen meegaan krijgen €20 korting. Bijvoorbeeld
voor een Sloeber en een Piepjongknaap is het tarief
205 euro (125 + 90 - 10)
Ieder lid zal ook wat zakgeld mee moeten nemen. Dit
wordt afgegeven op het contactmoment vòòr het kamp
(8juli)!
 SLB, PJKN en JKN: 15 euro
 KN: 20 euro
 JHN: 30 euro
In principe hoeft er geen extra zakgeld meegenomen
worden, enkel de KN en JHN nemen best iets extra mee
voor 2-daagse en / of dagtocht. Dit zakgeld wordt
gebruikt voor consumpties, het zwemmen op de
dagtocht, postkaarten,…
U schrijft in door het kampgeld te storten op ons
rekeningnummer BE36 7352 3712 5881. De
inschrijvingen lopen tot 15 juni 2017.

Als betalen niet direct
lukt.
Voor meer info omtrent het
kampgeld en
betalingsmogelijkheden, kan u
contact opnemen met Frank op
0498/31.69.96 of
frank@ksadilsen.be

Spaghetti-festijn
KSA nodigt jullie allen uit om te komen eten
tijdens ons kamp te Mol. Op 20 juli mogen de
ouders nog eens het echte KSA-leven meemaken.
We willen de ouders laten zien hoe zo’n maaltijd
er op kamp uitziet en hoe lekker dit wel is. Jullie
zijn welkom om 18.00!
We voorzien een heus spaghetti-festijn waar
iedereen van harte op is uitgenodigd. Op dat
moment mogen de ouders de kampplaats
bezoeken waar hun kinderen de tijd van hun
leven zullen beleven.
Om te weten met hoeveel volk we zijn zouden we
jullie willen vragen op voorhand in te schrijven.
Alle KSA-leden eten natuurlijk gratis.
Aan de ouders, oma’s, opa’s, vrienden, enz …
vragen we een kleine bijdrage van 7 euro. Deze
inschrijvingen zouden we graag voor 15 juni
willen ontvangen.
Je kan je inschrijving doorgeven via E-mail naar
info@ksadilsen.be.

