Kampinfo
Liefste ouders en leden
Over ongeveer een maand vertrekken de leden op een onvergetelijk kamp in Opoeteren.
Aangezien het toch al drie jaar geleden is dat er een kamp is doorgegaan zonder dat het
Covid virus zich er mee bemoeid heeft, leggen we graag nog eens uit hoe de grote planning
van zo’n geweldig KSA-kamp eruit ziet.
De leden van de oudste groepen (Knim, Sjo, Hernieuwers en Vernieuwers) vertrekken 30 juli
op voorkamp, om samen met de leiding het kamp op te zetten. De info voor dit voorkamp
volgt nog specifiek per groep. Samen zorgen we er dan voor dat alles perfect klaarstaat om
de jongere groepen - behalve de leeuwtjes - te ontvangen op 3 augustus. Deze dag staat al
jaren bekend als de bezoekdag en dan zijn alle ouders de gehele dag welkom om samen met
hun leden het kamp goed in te zetten.
Op deze dag kan iedereen de kampplaats bezichtigen, genieten van een mooie wandeling in
de buurt en de avond afsluiten met een braadworst of een vegetarisch alternatief,
klaargemaakt door onze eigen koks! Als de avond dan valt (en de mama's en papa's naar huis
zijn), kan het kamp echt starten en begint voor de leden en leiding de beste tijd van het jaar!
Natuurlijk wachten we nog vol spanning op de jongste leden, de leeuwtjes, voor hen begint
het kamp op 6 augustus.
Als jullie nog vragen of bedenkingen hebben, aarzel niet om een mailtje te sturen naar
kamp@ksanazareth.be.
Wij kijken er met z'n allen alvast enorm hard naar uit en we zien jullie allemaal graag komen
naar ons kamp of onze bezoekdag!
Tot dan!

KSA Kamp 2022: Opoeteren
Operatie Opoeteren
Help! Onze lieve mama is ziek en we zoeken een geneesmiddel om haar beter te maken. Er is
wel een klein probleempje… Dat medicijn is een plantje dat enkel te vinden is op de planeet
Opoeteren. Wij hebben echter gehoord dat er in de KSA van Nazareth dappere leden zitten
die met ons de ruimtereis naar Opoeteren willen wagen om daar onze operatie te starten:
Operatie Opoeteren. We hebben al gehoord dat er op de planeet veel hindernissen zijn en
we vrezen daardoor dat de zoektocht naar het plantje niet gemakkelijk zal verlopen. Daarom
hebben we echt jouw hulp nodig! Kom jij mee op kamp om het plantje te vinden en zo onze
liefste mama te genezen?
Laat jullie fantasie de vrije loop en verkleed jullie in een planeet, ruimteschip, astronaut,
buitenaards wezen, of alles wat je maar kan bedenken dat ruimte-achtig is!
Tot dan!
Groetjes van Apollo en Wall-E

Kampadres
KSA Nazareth [naam + groep]
SSD Opoeteren
Dorperheideweg 2
3680 Opoeteren (Maaseik)

Wat is een KSA-Kamp?
Elke zomer gaat KSA Nazareth een week lang weg uit Nazareth en doen we eens iets
volledig anders...
We gaan op kamp!
Voor de meesten onder jullie is het waarschijnlijk niet meer het eerste
kamp, zij weten al hoe leuk het is.
MAAR: voor sommigen is het dit jaar hun eerste kamp.
Daarom tonen we op de volgende pagina’s hoe zo een zalige kampdag er uitziet:
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Materiaal
Wat neem je mee?
We raden de ouders van de Leeuwkes, Sloebers, Pagadders en Joro aan om een lijstje in de valies te
steken van wat ze allemaal mee hebben. Eventueel maak je voor elke dag een plastiekzakje met het
nodige voor die dag. Zorg ervoor dat je op al je persoonlijke spullen duidelijk je naam te vinden is
(sjaaltje, hemd, gamel, bestek, kleren, handdoeken,…). Dit maakt het achteraf makkelijker om de
eigenaar terug te vinden, wat niet altijd zo evident is zonder naam.
Om te slapen:
o Slaapzak (vanboven in de valies of in een aparte zak)
o Slaapkledij
o Knuffeldiertje
o Luchtmatras en/of slaapmatje (geen veldbedden en geen tweepersoonsmatrassen!!) (bovenaan in
de valies of in een aparte zak)
o Hoofdkussen
o Zaklamp
o Indien nodig luier en extra slaapzak(gelieve de groepsverantwoordelijke dit op voorhand te mailen)
Om je te wassen:
o Zeep
o Washandjes
o Handdoeken
o Tandpasta
o Tandenborstel
o Kam
o Shampoo (je kind zal zich, afhankelijk van de groep, 1 à 2 maal kunnen douchen)
Om je te kleden:
o Voldoende ondergoed
o Linnenzak voor vuile kledij
o Kledij die echt vuil mag worden of eventueel weggegooid mag worden
o Regenkledij
o Een warme trui of jas
o Een lange broek
o Voldoende kousen
o Stevig schoeisel
o Schoenen die vuil mogen worden
Niet te vergeten:
o Je oranje sjaaltje (VERPLICHT) en voor velen je blauw KSA-hemd
o Verkleedkledij: astronaut, buitenaards wezen of alles waar je maar aan kan denken bij de ruimte
o Zwemgerief
o Rugzakje

Om te eten:
o Gamel (geen wegwerp bord)
o Mes, vork en lepel
o Beker
o 2 keukenhanddoeken (met naam in!)
o Drinkbus voor tochten
o Naamteken het eetgerief van je kind en zorg voor een gemakkelijk, stevig zakje dat ze elke maaltijd kunnen
meenemen aan tafel.
Om een kaartje en/of briefje te schrijven:
o Schrijfgerief
o Adressen
o Papier
o Omslagen
o Voldoende postzegels
o Belangrijk voor de jongste leden: Gelieve voorgeadresseerde omslagen + postzegels mee te geven.
Om voorzichtig te zijn:
o ISI+ kaart en 2 klevertjes van de mutualiteit in een enveloppe. Op de enveloppe schrijf je de naam
van je kind + groep (bij aankomst moet het lid te afgeven een de leiding)
o Zonnecrème!
o Petje/hoedje tegen de felle zon
o Eventueel aftersun
o Indien nodig eigen medicatie (graag naam, groep, hoeveelheid en tijdstip vermelden op de
medicatie en afgeven aan de groepsleiding, op voorhand leiding op de hoogte brengen via mail
hiervan)
Belangrijk voor alle groepen:
o Gelieve de enveloppe met ISI+ kaart en klevertjes van de mutualiteit bij het aankomst af te geven.
o Zorg ervoor dat je op al je persoonlijke spullen duidelijk je naam te vinden is. Dit maakt het
achteraf makkelijker om de eigenaar terug te vinden, wat niet altijd zo evident is zonder naam.
Wat neem je zeker NIET mee op kamp:
o Snoep, koekjes, kauwgom… Je hoeft dit niet mee te nemen, want we zorgen elke dag voor lekker
versnaperingen.
o Videospelletjes of ander (duur) speelgoed
o Radio, mp3 speler, IPod,…
o GSM!!! Tijdens het kamp zullen alle GSM’s afgenomen worden en in een afgesloten koffer bewaard
worden.
o Waardevolle zaken, zoals horloges, juwelen,…
o Gevaarlijke voorwerpen, zoals zakmessen, ...
o Regels over alle “verboden” voorwerpen op kamp zijn te vinden op
http://www.ksanazareth.be/reglement/

Communicatie
-

Vóór kamp

Wenst u voor kamp iemand te contacteren om bijvoorbeeld uitleg te geven over
medicatie of om zaken te melden waar de leiding rekening mee moet houden
gelieve dan contact op te nemen met de groepsverantwoordelijken via onderstaand
emailadres.
Leeuwkes: leeuwkes@ksanazareth.be
Sloebers: sloebers@ksanazareth.be
Pagadders: pagadders@ksanazareth.be
Joro: joro@ksanazareth.be
Roeiers: roeiers@ksanazareth.be
Jongknapen: jongknapen@ksanazareth.be
Knim: knim@ksanazareth.be
Sjo: sjo@ksanazareth.be
Hernieuwers: hernieuwers@ksanazareth.be
Vernieuwers: vernieuwers@ksanazareth.be
Wanneer u algemene vragen heeft gelieve dan contact op te nemen met de
kampleiding via kamp@ksanazareth.be. Indien er nog zaken zouden wijzigen, zal u
deze ontvangen via het emailadres dat u opgaf bij de kampinschrijving.

-

Tijdens kamp

Tijdens kamp is het moto ‘geen nieuws, goed nieuws’. Af en toe zullen we wel eens
een foto plaatsen op onze facebook en/of Instagram. Mocht u op kamp toch leiding
nodig hebben dan kan u de kampleiding bereiken via het volgende nummer
+32468134414 (Emma) of +32487531944 (Jorne). Mails worden niet bekeken op
kamp!

