KSA Maaseik
Presenteert….

Zomerkamp 2017
Beverbeekse Heide Hamont

Beste KSA’ers,
Beste Ouders,
Het is weer bijna zover: het zomerkamp, de bekroning van een
heel jaar werken, staat voor de deur! Wij zijn alvast druk bezig
met
de
voorbereidingen
en
tellen
af
naar
3
juli!
Omdat jullie dit ongetwijfeld ook doen, vinden jullie in dit
kampboekje alvast alle praktische informatie!

Algemene Kampinfo
Jongknapen & Knapen
Kampplaats
Periode
Kampprijs

Beverbeekse Heide
 KSA Maaseik, Post Hamont,
3930 Hamont-Achel
3 t/m 9 juli
Leden: € 110,00
Niet Leden: €120,00

De Jongknapen en Knapen worden in Hamont verwacht op 3 juli
om 14u00. Het kamp eindigt op 9 juli. De Jongknapen en
Knapen kunnen die dag tussen 15u en 18u worden opgehaald
tijdens de bezoekdag van de Sherpa’s & Raiders

Sherpa’s & Raiders
Kampplaats
Periode
Kampprijs
Bezoekdag

Beverbeekse Heide
 KSA Maaseik, Post Hamont,
3930 Hamont-Achel
3 t/m 12 juli
Leden: € 140,00
Niet Leden: € 150,00
Zondag 9
juli: 15:00u. tot
18:00u.

 De Sherpa’s worden in Hamont verwacht op 3 juli om 14u00.
Het kamp eindigt op 12 juli. De Sherpa’s kunnen vanaf 15u00
worden opgehaald in Hamont!
 De Raiders vertrekken op 3 juli in Maaseik om 10u00 met
de fiets. Hun bagage wordt met de jeep naar het kamp
gebracht of wordt meegegeven met familie.
 De Raiders blijven helpen op nakamp in Hamont en worden op
donderdag 13 juli met de jeep naar huis gebracht.
 Vanaf zaterdag 15 juli is er nakamp op de speelplaats van
college II. Dit is verplicht voor de voltallige leiding en voor de
Raiders.

AMONT

Wegbeschrijving
- Maaseik → Bree → Lozen → Hamont-Achel
- Bordjes “KSA-MSK” volgen vanaf Hamont-centrum
tot aan het kampterrein

Ik ga op kamp en neem mee
-

-

-

Slaapgerief: veldbedje, warme slaapzak, hoofdkussen,
pyjama
Toiletgerief: handdoeken, kam, washandjes, zeep,
tandenborstel en tandpasta, linnen zak voor de vuile was.
Eetgerief: Gamel of onbreekbaar bord, bestek, drinkbeker
(Enkel voor de Sherpa’s en de Raiders! Voor de Knapen en
Jongknapen worden er borden en bestek voorzien). Verder
nog enkele keukenhanddoeken om de persoonlijke afwas
te kunnen doen.
Kleding: volledig uniform, trui, ondergoed, sokken,
shirts, korte broeken, lange broek, zwemspullen,
zakdoeken, (stevige) schoenen, regenjas.
Medische fiche: gelieve deze af te geven aan de leiding
bij het begin van het kamp;
Keuken: iets extra voor de keuken is altijd welkom: koffie,
boter, chocopasta, cornflakes, suiker,…
Extra : zaklamp, de Raiders zorgen ook voor materiaal om
banden te plakken.
! Handige tip: Merk je spullen met je naam!

Ik ga op kamp en laat thuis
-

Ipod’s, GSM’s en andere elektronische apparatuur laat je
best thuis.
Indien je ze toch meeneemt is dit op eigen risico. Het
gebruik ervan is toegestaan maar mag de sfeer van het
kamp (en het bos) niet verstoren.
Sigaretten, aanstekers, lucifers of zakmessen zijn absoluut
verboden en worden door de leiding afgenomen tot na het
kamp.

Hoe ziet een kampdag eruit?
7:45: opstaan leiding
8:15: opstaan leden
8:30: ontbijt
9:15: afwassen en onszelf wassen
10:00: activiteit
12:00:
13:00:
14:00:
16:00:
16:30:

middageten
afwas en platte rust
activiteit
vieruurtje
activiteit

18:30: avondeten
19:30: activiteit
20:15:
21:00:
22:00:
23:00:

Slapen
Slapen
Slapen
Slapen

Jongknapen
Knapen
Sherpa’s
Raiders

Inschrijving & Betaling
De leiding komt eind mei nog bij jullie
inschrijvingen en een woordje extra uitleg.

langs

voor

de

Gelieve ons een medische fiche te bezorgen indien we deze nog
niet van uw kind hebben (met inschrijvingen/driedaagse).
Wanneer de leiding langs komt zullen we u meedelen of we de
medische fiche in ons bezit hebben.
Het kampgeld dient gestort te worden op de rekening van de
KSA. Kijk zeker naar het juiste rekeningnummer aangezien deze
begin dit jaar is gewijzigd.
Betaling met vermelding van NAAM LID + GROEP

BE51 3631 6410 6862
KSA MAASEIK
Pelserstraat 33
3680 Maaseik

Nuttige telefoonnummers
Tijdens het kamp kan u, in geval van nood, één van de volgende
personen bereiken:
Hoofdleiding  Kevin Henckens: 0479/31.56.03
Jongknapen  Emma Clijsters: 0479/08.09.55
Knapen  Dries Janssen: 0472/03.15.12
Sherpa’s  Seppe Doucé: 0479/93.72.24
Raiders  Dries Leurs: 0479/08.10.06

