Beste KSA’ers,
Beste Ouders,

KSA Maaseik
Zomerkamp 2018

Jeugd- en Toeristisch
verblijf Heideven
~
Kleine-Brogel

De laatste activiteit van ons seizoen zit er
helaas op. Dit betekent dat het
zomerkamp weer in aantocht is! Over een
dikke maand begeven we ons richting
Kleine-Brogel waar we ons kamp zullen
opzetten. Hier zullen we de eerste weken
van juli kunnen vertoeven in de natuur.
Veel pret en amusement is alvast
verzekerd! Wij zijn ondertussen al bezig
met de voorbereidingen en tellen dan ook
af naar 2 juli! In dit kampboekje vinden
jullie alvast alle praktische informatie die
jullie nodig hebben!

Groetjes
De leiding!

Algemene kampinfo
Jongknapen & Knapen

Sherpa’s & Raiders

Kampplaats Jeugd-/Toerisch verblijf Heideven

Heideven 1

Kampplaats Jeugd-/Toerisch verblijf Heideven

Heideven 1

3990 Kleine-Brogel

3990 Kleine-Brogel

Periode

2 juli t/m 8 juli

Kampprijs

Leden: € 110,00
Niet Leden: €120,00

De Jongknapen en Knapen worden in Kleine-Brogel
verwacht op 2 juli om 14u00. Het kamp eindigt
op 8 juli. De Jongknapen en Knapen kunnen die
dag tussen 15u en 18u worden opgehaald tijdens
de bezoekdag van de Sherpa’s & Raiders

Periode
Kampprijs
Bezoekdag


2 juli t/m 11 juli
Leden: € 140,00
Niet Leden: €150,00
Zondag 8 juli tussen 15u00 en
18u00

• De Sherpa’s worden in Kleine-Brogel verwacht

op 2 juli om 14u00. Het kamp eindigt op 11
juli. De Sherpa’s kunnen vanaf 15u00 worden
opgehaald!
• De Raiders vertrekken op 2 juli te Maaseik om
10u00 met de fiets. Hun bagage wordt met de
jeep naar het kamp gebracht of wordt
meegegeven aan broertjes/zusjes.
• De Raiders blijven helpen op nakamp in KleineBrogel en worden op donderdag 12 juli met de
jeep naar huis gebracht.
• Vanaf vrijdag 13 juli is er nakamp op de
speelplaats van college II.

Ik ga op kamp en neem mee…
✓ Slaapgerief:

veldbed, warme slaapzak, hoofdkussen,
pyjama, zaklamp, ev. knuffel
✓ Toiletgerief:
Tandenborstel & tandpasta, handdoeken, kam,
washandjes, zeep, linnen zak voor de vuile
was
✓ Eetgerief
(enkel voor SHERPA’S & RAIDERS):
Gamel of onbreekbaar bord, bestek,
drinkbeker, keukenhanddoek
✓ Kleding:
KSA-uniform (T-shirt, trui & ev. hemd),
ondergoed, sokken, T-shirts, korte broeken,
lange broek, trui, zakdoeken, (stevige)
schoenen, extra paar schoenen, pet, regenjas,
zwemkledij
! Handige tip: Merk je spullen met je naam!
✓ Keuken:
iets extra voor de keuken is altijd welkom:
koffie, boter, chocopasta, cornflakes, suiker,
jam, …
✓ Extra:
Apart rugzakje, zonnebrandcrème
 Raiders: materiaal om banden te plakken
✓ Medische fiche:
Indien deze nog niet meegegeven is tijdens
een driedaagse dit jaar, gelieve deze af te
printen via de site en mee te brengen (vooral
belangrijk bij allergieën, medicatiegebruik,…)

!! Belangrijke afspraken !!
Gelieve allemaal rekening te houden
met de gemaakte afspraken!

✓ Snoepjes
Kleine hoeveelheden snoep zijn toegestaan op
kamp. Er is genoeg eten, dessertjes en 4uurtjes voor ons voorzien.

✓ Elektronica
GSM’s en andere elektronische apparatuur
(zoals boxen) laat je best thuis. Indien je deze
toch meeneemt is dit op eigen risico. Er is
tevens niet de mogelijkheid om deze
apparaten dagelijks op te laden!

✓

Gevaarlijke voorwerpen

Aanstekers, zakmessen, laserlampen, lucifers,
sigaretten of alcohol zijn absoluut verboden.
Hier zullen we dan ook strikt op toezien!

Inschrijving & Betaling
U kunt uw zoon/dochter inschrijven door een mail
te sturen naar het emailadres:
maaseikksa@gmail.com.
Wij sturen dan zo snel mogelijk een bevestiging dat
dit zeker in orde is.

Nuttige contactgegevens
Indien u nog vragen heeft, kan u ons altijd
bereiken:

Emailadres: maaseikksa@gmail.com
Gsm-nummer: 0479/31.56.03 (Kevin)

Het kampgeld dient gestort te worden op onze
rekening. De juiste bedragen vindt u hierboven bij
‘de algemene kampinfo’. Let zeker op de
correctheid van ons rekeningnummer en gelieve de
juiste vermelding erbij te zetten!
Betaling  vermelding van: ‘NAAM LID’ + ‘GROEP’
BE51 3631 6410 6862
KSA MAASEIK
Pelserstraat 33
3680 Maaseik

