Kampboekje!

Dit kampboekje is van ……………………

Damens en heren, appelen en peren, boeren
en boerinnen, de show gaat zo dadelijk
beginnen!
De leukste week van het jaar is bijna aangebroken! Met dit boekje in de
hand kun je je volop voorbereiden op een supercooltofmegaspannend KSAkamp!
In dit kampboekje vind je een lijstje met wat je best in je valies stopt, wat
we allemaal doen op een dag, wie er van de leiding allemaal meegaat en
zoveel meer.
Blader gerust verder, na zo’n tof KSA-jaar hopen wij alvast jullie allemaal
terug te zien op circuskamp!

Bij eventuele vragen kun je steeds bij de leid(st)ers terecht.
De leiding

Waar gaan we naartoe?
Dit jaar trekken we met z’n allen naar Arendonk.
De kabouters, piepjes, jongknapen en knapen verblijven in het kamphuis Den
Broekkant. Waar is me dat, hoor ik jullie al zeggen. Om jullie wat
opzoekwerk te sparen staat hieronder het adres van onze kampplaats!
http://www.jeugdverblijven.be/nld/Details.aspx?d=e1f46cf5-e3f2-4888a58e-ba822cfae957
De jonghernieuwers zetten er hun tenten op in een nabijgelegen grasveld.
Indien er veel kabouters, piepjes en jongknapen meetrekken, overnachten de
knapen ook in tenten.

Hoe ziet een dag in het circus eruit?
07.00 uur
De circusartiesten staan op om een hele dag het eten en de activiteiten
in goede banen te leiden!
07.30 uur
De clowns en acrobaten worden stilaan wakker gemaakt door de
circusartiesten.
08.10 uur
Iedereen verzamelt bij de circustent voor het eerste dansje van de dag.
08.15 uur
De circusartiesten begeleiden ons naar de ontbijttafels vol overheerlijke
ontbijtgerechtjes.
08.35 uur
Samen met een groepje clowns en acrobaten oefenen de circusartiesten
de kunstjes, doen ze de afwas en de patattenjas.
09.20 uur
De circusartiesten bereiden zich voor op de eerste circusles van de dag!
12.00 uur
Met volle goesting trekken de hongerige circusartiesten, clowns en
acrobaten richting eetzaal voor een overheerlijk middagmaal.
13.00 uur
Na het eten doen ze in het circus altijd een dutje, ook worden er nu
enkelen aangeduid om de afwas te doen.
14.00 uur
Met veel zin geven de circusartiesten opnieuw activiteiten. Met een
laaiend enthousiasme beginnen ze aan een superleuke namiddag!

16.00 uur
Tijd voor een vieruurtje zodat we straks verder trucjes kunnen oefenen
16.30 uur
Er staat opnieuw een uitdaging voor alle clowns en acrobaten klaar.
18.30 uur
De circusartiesten begeleiden ons voor de laatste keer naar tafel voor
een overheerlijke maaltijd!
19.00 uur
Voor de laatste keer komt er een duel tussen de afwas en de clowns,
acrobaten en circusartiesten.
19.30 uur
Vooraleer alle clowns en acrobaten mogen slapen, wacht er hen nog
één uitdaging.
21.00 uur
Om 21 uur worden de kabouters na een mooie zonsondergang naar
hun bedje gebracht.
De andere groepen volgen telkens een halfuurtje later. Slaapwel!

Welke activiteiten doen wij op kamp?
Een kamp op poten zetten vergt een grote voorbereiding. De tochten
worden gecodeerd en uitgeschreven, de weekschema’s worden
opgesteld, de toneeltjes opgemaakt …
Alles wordt netjes gebundeld in een kampmap zodat het kamp
vlekkeloos kan verlopen!
Het kampthema
Ieder kamp kadert binnen een bepaald thema. Alles past dan ook binnen
dat thema: alle spelen, het decor, de dagtocht, …
Activiteiten
Enkele activiteiten staan vast op ons programma:
Dagtocht: We stippelen voor onze clowns en acrobaten een prachtige
tocht uit, waar iedereen kan genieten van het samenzijn, het picknicken,
het ontcijferen, het zingen …
Feestmaaltijd: een uiterst uitgebreide maaltijd door onze kitchenboys
and girls bereid, we genieten een hele avond lang van hun kookkunsten.
Playbackshow: Elk jaar opnieuw worden we verrast door het zang- en
danstalent van onze leden! Spreek gerust af in de vakantie met je
vriendjes en vriendinnetjes om er iets moois van te maken. Breng ook
jullie eigen CD’s mee (naamgetekend)! Voor diegenen die nog niks
hebben voorbereid, geen nood! Op kamp is er zeker nog tijd voor!

Welke circusartiesten trekken er met ons mee?
Circusdirecteur:
Joyce Bollier
Volgende circusartiesten gaan mee voor:
De jonghernieuwers:
Stijn Beun
Niels Lelong
Helena Samyn
Hannes Doise
Knapen:
David Delanoye
Jens Elslander
Sam Pattyn
Nora Capoen
Alec Rappelet
De jongknapen:
Anouck Lemaire
Niels Elslander
Leonie Ryckeboer
Lowie Verdru
In de keuken:
Frederic Poorteman
Saskia Storme
Marlies Desmedt
Geert Debergh
Lieve Delhaye
Hanne Fonteyne
Fien Fonteyne

Piepjongknapen:
Friedel Elslander
Hanna Carette
Robby Mylle
Stijn Bollier
Chelsey Leniere
Stacy Minne
De kabouters:
Kato Pattyn
Julia-Constance Delhaye
Ellen Dierickx
Aukje Poorteman
Kasper Ryckeboer
Seppe vanden Broeck
Liza Doise

Sommige circusartiesten kunnen
wegens werk/studies maar een
deel van het kamp mee. Wij
verzekeren wel dat er steeds
voldoende begeleiding aanwezig
zal zijn.

Wat de prijs betreft …
Ben jij klaar om 7 onvergetelijke dagen te beleven met vrienden en
vriendinnen? Schrijf je dan voor 20 juli in d.m.v. overschrijving.
Voor iedere clown en acrobaat die meegaat op een spetterend
circusweekje vragen we een bijdrage van 110 euro. Een 2de of 3de
lid van hetzelfde gezin betaalt 105 euro.
Gelieve het volledige bedrag over te schrijven op rekeningnummer
BE86 738 322 11 0750 voor 20 juli 2017 met de vermelding: KSA
KAMP 2017 + naam van je zoon/dochter.
Indien dochter- of zoonlief door omstandigheden toch niet meetrekt, gelieve
het ons tijdig te laten weten.

De fiscale aftrekbaarheid
Na het kamp krijgen jullie een formulier dat ingevuld is door de
gemeente en een stukje door de KSA.
Let wel: dit is voor kinderen onder de twaalf jaar of tot op het
moment dat ze twaalf worden! Is dat midden in het kamp, dan zijn de
dagen voor de twaalfde verjaardag fiscaal aftrekbaar, daarna niet
meer!

Tip!
Je kan bij je eigen mutualiteit eens navragen of er een tegemoetkoming
is voor jeugdkampen. Gelieve zo veel mogelijk zelf in te vullen, dit
spaart voor ons heel wat werk.

Aanvraagformulier kampsubsidie Heuvelland
Zie bijlage

Wat neem je allemaal mee?
KSA-sjaaltje en KSA T-shirt (dit kan ook aangekocht worden op
kamp voor 13 euro)
We dringen erop aan om zeker je KSA-sjaaltje/ T-shirt mee te nemen/
aan te doen. Wanneer we ons op straat bevinden, weten de mensen
onmiddellijk welke jeugdbeweging er op stap is in hun dorp.

Voldoende speelkledij
Kousen
Ondergoed
Goeie wandelschoenen
Pantoffels of sletsjes
Toiletgerief (zeep, kam,
tandenborstel…)
Zakdoeken
Washandjes en handdoeken
Zwemgerief
Regenjas (hopelijk is dit overbodig)
Onderlaken (JHN niet)
Slaapzak
Kussen + kussensloop + ev. lievelingsknuffel
Pyjama of slaapkleed
Rugzakje + ev. veldfles
2 keukenhanddoeken
Adressen, enveloppen en postzegels
Ev. zakgeld (om kaartjes te kopen)
Zak voor vuil linnen
6 wasknijpers met naam erop.
Ev. medicijnen (naam erop)
Sis-kaart/paspoortje of isi-kaart

Extra voor jonghernieuwers
 Identiteitskaart
 Matje of luchtmatras
 Zaklamp
 Drinkbeker + gamel + bestek
Als er geen plaats genoeg is binnen slapen de knapen in tenten. Hierover
wordt nog verder gecommuniceerd. Als je als knaap in een tentje moet slapen
vergeet ook zeker geen matje of luchtmatras.
Gelieve in alle spullen de naam van het kind te schrijven. Jaarlijks
vinden we de eigenaars van talloze broeken, T-shirts, petjes, kousen,
onderbroeken … niet meer terug.
“Een kleine stap voor de ouders maar een
grote voor het verkleinen van de berg
verloren voorwerpen.”

Wat neem je niet mee?
Gsm (verstoort de (nacht)rust)
Snoep (We hebben uitstekende koks die ervoor zorgen
dat je niks te kort komt!)
Mp3 (Wij maken al genoeg kabaal.)
Indien je dit toch mee hebt op kamp, wordt dit bijgehouden door de leiding
tot het einde van het kamp!

Aan de startblokken klaar …… START!
We verwachten je op vrijdag 11 augustus om 12 u.15 op de Neerplaats.
Zorg dat de maagjes reeds gevuld zijn. De kokjes voorzien ’s avonds wel een
warme maaltijd. Om de kabouters, piepjongknapen en jongknapen veilig op
de kampplaats te krijgen hebben we een circusbus gereserveerd.
De knapen en jonghernieuwers nemen de circustrein richting kampplaats. Zij
worden verwacht om 10 voor 10 aan het station van Poperinge met
picknick! Wees op tijd! De circustrein wacht niet!
De knapen en jonghernieuwers brengen hun bagage op woensdag 9 augustus
tegen 18 uur naar het heem. Jonghernieuwers, neem ook jullie fiets (volledig
in orde met slot) mee op woensdag 9 augustus.
Trek alvast bij het vertrek jullie KSA-sjaaltje en T-shirt aan! Zo zal iedereen
de KSA’ers van het mooie dorpje Westouter van ver zien uitblinken. Jullie
mogen jullie ook altijd verkleden in ons kampthema!

Contactadres
Kaartjes en brieven kunnen gestuurd worden naar volgend adres:

Jeugdverblijfcentrum Den Broekkant
KSA Westouter
T.a.v. (Naam lid)
Broekstraat 29
2370 Arendonk

Het is voor iedereen fijn om post te krijgen!!
In noodsituaties kunnen de ouders telefonisch contact opnemen op het
nummer:
0475/47.61.08 (Lieve Delhaye)
0496/11.02.55 (Joyce Bollier)
Gelieve ons op kamp niet te verrassen met een onverwacht bezoekje,
kinderen zijn er meestal overstuur van…

Eindmeet!
De kabouters, piepjongknapen en jongknapen vertrekken op vrijdag 18
augustus rond 11.15 u. vanuit Arendonk richting het mooie Westouter met de
circusbus. We verwachten hen rond 15 uur op de Neerplaats. Hou FB in het
oog!
De knapen en jonghernieuwers nemen opnieuw de circustrein richting
Poperinge. Zij worden daar om tien voor 4 verwacht.

Jullie kunnen het kamp van jullie zoon/dochter volgen op Facebook.
Iedere dag wordt er een kort verslag gemaakt met daarbij enkele
passende foto’s.

We hopen jullie allen
te mogen
verwelkomen in
Arendonk!
Tot dan!
Groetjes, de
circusartiesten!

