
   

Klein Kamp 2019 
Tessenderlo 

  



VOORWOORD 
  
We naderen het einde van de vakantie en dat wil 
maar een ding zeggen… Het is tijd voor klein kamp! 
Zoals elk jaar gaan we op het einde van augustus op 
kamp met de -12. Dit jaar is het thema 
superhelden! We ontmoeten superhelden en hun 
wilde avonturen. Zo zullen we op stap gaan met 
Spiderman, The Avengers en co om de slechteriken 
te verslaan! De volledige dag door worden er 
spelletjes gespeeld en meer. Hopelijk kunnen we 
deze helden een handje helpen in hun avontuur! 
 
 
 
VRAGEN OF OPMERKINGEN? 
 
Voor vragen of opmerkingen kan je altijd contact 
opnemen met iemand van de leiding of met de 
kampleider: 
 
Brecht Joye 
04 70 84 05 61 
 
 

ADRES VAN DE KAMPPLAATS: 
  

KSA ZULTE 
t.a.v. (VOORNAAM + NAAM) 
Jagersweg 8 
3980 Tessenderlo 

 
 

Mocht u om dringende zaken uw zoon toch 
moeten bereiken, kan u steeds de volwassen 
begeleider Johan contacteren op het nummer 0497 48 97 14.  
Let wel: dit is enkel voor noodgevallen, niet om te vragen hoe het met uw zoon gaat.  
  
  
KOSTPRIJS  
  

De prijs van het kamp bedraagt 90 euro. Dit wordt ook meegedeeld bij de inschrijving. Indien je 
wil overschrijven is dit het rekeningnummer: BE64 0682 4386 0552. Gelieve de naam van uw 
kind te vermelden bij de overschrijving (ten laatste betalen tegen 1 augustus!) 
Annulatie van de inschrijving is mogelijk tot één week voor het begin van het kamp! Dit laat ons 
toe het volledige bedrag terug te storten. 
 



DAGDINDELING 
 
7u00: De leiding wordt gewekt 

7u30: De leden worden gewekt 

7u45: Ochtendturnen en wasbeurt + tandjes poetsen! 

8u00: Een stevig ontbijt om de dag goed te starten 

8u30: Afwassen en opkuisen voor inspectie 

9u00: INSPECTIE!! 

9u30: Uniform uitdoen en speelkleren aantrekken om het eerste spel van de dag te spelen. 

10u30: Tijd voor het tweede spelletje 

12u00: Middageten 

12u30: Afwassen en begin van de platte rust. 

14u00: Eerste namiddagspel 

16u00: Vieruurtje 

16u30 Nog maar eens een spelletje spelen want het is tijd voor het tweede namiddagspel 

17u45: Vuiligheid van te spelen afwassen door een grondige wasbeurt 

18u15: Etenstijd!! 

19u30: Avondspelletje spelen 

20u30: De leeuwkes kruipen onder de wol 

21 uur: Nog een tasje soep drinken en bedtijd voor de pieps en jongknapen 

21u30: De leiding zit samen om de dag te evalueren en de volgende dag voor te bereiden. 

  



WAT NEEM JE ZOAL MEE IN JE VALIES 

 

SLAAPGERIEF  

• Slaapzak  
• Pyjama  
• Bedovertrek!! 
• Kussensloop!! 
• Zaklamp  
• Knuffelbeertje (eventueel een superheld) 

 
WASGERIEF   

• Tandenborstel  
• Tandpasta  
• Shampoo  
• Zeep  
• Kam  
• Washandjes  
• Handdoeken  

 
KLEDIJ   

• Lange broeken  
• Voldoende korte broeken  
• T-shirts  
• Voldoende onderbroeken  
• Voldoende kousen  
• Warme trui  
• Voldoende paar schoenen  
• Regenvest, KW  
• Zwemgerief in een aparte rugzak! 
• Zakdoeken   
• Eventueel verkleedkledij (superhelden onesie…) 

 
VARIA 

• Een beetje zakgeld om postzegels en/of kaartjes te kopen 
 

 
 
WAT NEEM JE NIET MEE IN JE VALIES  
  

• Elektronische apparatuur  
• UNIFORM (moet je aanhebben bij vertrek) dit bestaat uit een  

t-shirt (7.5 euro), een das (2.5 euro) en een korte broek. Indien je nog geen uniform 
hebt laat je dit weten aan Bert: 0477 79 46 19. 

• Uw kinderpaspoort, dat je vlak voor vertrek afgeeft aan de kampleider. 
• Te veel snoep (een kleine hoeveelheid mag, maar te veel wordt afgenomen). 
• Luchtmatras (er zijn bedden aanwezig). 

Om ervoor te zorgen dat jullie kledij niet verloren gaat is het aangeraden jullie kledij te 
naamtekenen, zo heb je op het einde van het kamp alles terug mee naar huis.  
Neem gerust de ‘stinkzak’ van de Lidl-actie van vorig jaar mee. 



VETREK EN AANKOMST 
 

Voor het vertrek verzamelen we op dinsdag 20 augustus om 10 UUR in het station in Waregem 
(aan de voorkant), daar mogen jullie je kids-ID afgeven aan de kampleider. Vergeet zeker en vast 
jullie lunchpakket niet voor ‘s middags. 
 
Op maandag 26 augustus zijn we om 16 UUR, terug in het station in Waregem. 
 
De bagage voor het kamp kan u binnenbrengen op zondag 18 augustus tussen 18 uur en 19 
uur aan de lokalen. Dan kunnen ook de papieren van de mutualiteit ingevuld worden indien nodig. 
 
 


