Beste leden en ouders,
Wij hebben ons een jaar lang elke zaterdag enorm geamuseerd.
Wij hebben week in week uit aan iedereen getoond dat wij de
meest avontuurlijke, de coolste en zeker de braafste piekrie
groep zijn uit Beerse en omstreken. Dat hebben we dit jaar zeker
duidelijk gemaakt aan ons lokaal, maar zelfs in Boechout en in
Wechelderzande zijn wij het al gevaarlijk gaan maken.
Maar er ontbreekt nog een moment suprême van ons jaar.
Gelukkig hebben we dat voor op het laatst bewaard. Jawel dames
en heren, het is weer tijd voor ons enige echte jaarlijkse piekrie
kamp!!!
We gaan ons 4 dagen aan één stuk door amuseren. 4 dagen aan
één stuk KSA. We hebben natuurlijk ook een thema en rode draad
in ons kamp verwerkt zodat we ’s avonds niet kunnen wachten
tot de zon weer opkomt en we er terug kunnen invliegen.
In dit boekje proberen wij jullie zo duidelijk mogelijk alle nodige
informatie mee te geven. Hou dit boekje dus zeker bij! Moesten er
toch nog vragen zijn, aarzel niet om deze aan de leiding te
stellen.

Kampadres en contactgegevens
Voor de post die jullie willen opsturen naar de superpiekrie. Kan je dit
adres gebruiken. Ook zijn er heel wat ouders die de post op voorhand aan
de leiding geven. Dan geven wij ze op de gegeven dag aan de kleine
spruit.
Naam van uw kind
KSA Beerse
Kermisplein 6
2980 Zoersel
Wij zijn tijdens het kamp ook telefonisch bereikbaar. Mogen wij vragen om
daar slechts in dringende gevallen gebruik van te maken!
Op 1 van volgende nummers kan u ons contacteren:
Senne Raeymaekers: 0472403076
Charissa Jansen: 0474034258

Wij verwachten tijdens het kamp geen bezoek van familieleden.
Dit om bestwil van alle kinderen.

aankomst
Ons kamp start op woensdag 3 juli om 13u in Zoersel. Dan kunnen we
samen met de mama’s en papa’s alles klaar zetten zodat we er 3 nachtjes
tegenkunnen.
De plek is dezelfde als het postadres, Kermisplein 6, 2980 Zoersel
De leiding zal jullie al staan opwachten. Zo vinden jullie de plek direct.

Bezoekdag / einde
Zoals leidster Charissa al heel wijs zei in de inleidende strip:
‘aan alle mooie liedjes komt een eind.’
Jammer genoeg telt dat ook voor het kamp.
Ons kamp eindigt op zaterdag 6 juli om 12u.

Kostprijs en inschrijvingen
Het kostplaatje van dit schitterende kamp bedraagt 50 euro!
*Aan het einde van dit boekje vinden jullie de medische fiche die je voor
uw zoon of dochter moet invullen. Aan de hand van deze fiche komen we
meer te weten over de eventuele medische problemen van uw
zoon/dochter. Jullie geven deze medische fiche best af als het activiteit is.
Is de medische fiche wat klein om in te vullen ? Op onze www.ksabeerse.be
site kan je een grotere versie vinden en afdrukken.

Als laatste dit nog: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
We hopen dus dat jullie massaal mee op kamp gaan…
Wij hebben er alvast ontzettend veel zin in !

Groetjes,
De leiding

WAT NEEM JE MEE OP KAMP?
SLAPEN
•
•
•
•
•
•

slaapzak
veldbed of matje (liefst geen luchtmatras)
pyjama
knuffel
hoofdkussen en kussensloop
zaklamp

KLEDIJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

truien
T- shirts
lange broeken
shorten/korte broeken
regenjas
voldoende ondergoed
voldoende kousen
voldoende schoenen
uniform dus ook je sjaaltje
tijdens onze formaties en dagtocht wordt er verwacht dat alle leden in
volledig uniform zijn.

→We zijn op kamp, neem dus niet je beste kleren mee!!
WASSEN
•
•
•
•

grote badhanddoek
voldoende washandjes
zakdoeken
toiletzak met zeep, shampoo, kam/borstel, tandenborstel, tandpasta,
beker, wattenstaafjes, deodorant,…
• zonnecrème, aftersun
!! ZORG DAT OVERAL JE NAAM OP VERMELD STAAT !!

ETEN
• Stevig zakje met * 2 gamellen (zet aub je naam erin!!)
* vork
* mes
* kleine lepel
* grote lepel
* beker
* gewoon sponsje
* ijzeren sponsje
* 3 keukenhanddoeken (zet aub je naam erin!!)
• Drinkbus
ZWEMMEN
• Badpak / bikini / zwembroek / zwemshort voor waterspelletjes
• badhanddoek
ALLERLEI
•
•
•
•
•
•

verkleedkledij en schmink
voorgeschreven adressen voor de kaartjes
strips, boeken,… voor tijdens de platte rust
medicatie (gelieve naam op te schrijven en aan de leiding af te geven)
Een leuke foto van mama of papa
De kids ID-kaart (deze geef je aan de leiding bij het vertrek)
!! ZORG DAT OVERAL JE NAAM OP VERMELD STAAT !!

