
KAMP ECHO 2022 



WAT?  
Wij gaan onze spreekwoordelijke beir gaan uitlaten tot ge zo uit geravot zijt da ge voor de 
rest vant jaar zult uitkijken naar de volgende editie! Iets concreter wil dit zeggen dat we 
zotte spellekes gaan spelen, gigantische sjorringen gaan bouwen, de wijde natuur in 
trekken, ons eigen vuurkes gaan maken en ook af en toe een dutje zullen doen om der de 
volgenden dag terug tegen te kunnen.  
 
 

WAAR & WANNEER? 
Dit jaar slaan we onze tenten weer op in de Ardennen, op een mooi groot terrein met veel 
plaats om eens goed te ravotten! J We gaan met de bus heen- en terug. Behalve voor de 
leeuwkes, springers en pagadders. In de heenrit mogen jullie mee op de bus, voor de 
terugrit komen de ouders jullie ophalen. 
 
Adres : Rue de la Barrière 18, 6824 Florenville 
 
Data : 
 

- Woensdag 27 juli 2022 
o 19u30 @ De Sjorre 
o = veldbedden binnenbrengen 

 
- Woensdag 3 augustus 2022 

o 8u45 @ De Sjorre = verzamelen 
o 9u30 @ De Sjorre = vertrek bus (iedereen) 

 
- Zondag 7 augustus 2022 

o = bezoekdag : 13u @ Florenville 
o = vertrek voor leeuwkes, springers en pagadders. Het is de bedoeling dat de 

ouders hun kind komen ophalen op het kampterrein. 
 

- Zaterdag 13 augustus 2022 
o = terugkomst : +/- 17u 
o Het exacte uur wordt nog gecommuniceerd. 

 
 
 
 
 



INSCHRIJVING 
De inschrijving kan gebeuren via het formulier op onze website. (www.ksa-vrasene.be).  
Opgelet! De inschrijving in past voltooid wanneer we de betaling hebben ontvangen. 
Niet geregistreerd, maar wel betaald = geen geldige inschrijving! 
 

WAT KOST DAT? 
Voor de leeuwkes, springers en pagadders: €95 
Voor de roodkappen, jongknapen en +12: €170 (= voor 10 dagen) 
 
De betaling zelf mag gestort worden. Vermeld hierbij zeker de naam van jullie zoon en/of 
dochter. Dit maakt het voor ons wat overzichtelijker. 
 
Vermelding (fictief voorbeeld) :  “GROOT KAMP – Jan Janssens – Leeuwkes” 
Op rekeningnummer: BE94 7370 1219 9714 
 
! Het eerste kind van het gezin kost €170 voor 10 dagen alles erop en eraan. De tweede 
krijgt een korting zodat het op €165 komt en nummers 3 tot 17 betalen slechts €160. 
Nummer 18 is gratis. J  
!! Jeugdvakanties zijn fiscaal aftrekbaar tot 12 jaar. Deze attesten verkrijg je volgend jaar 
voor uw belastingen. Niets kan je nu nog tegenhouden! 
 

BEZOEKDAG 
Dit jaar is het weer bezoekdag!  Iedereen mag ons op zondag 7 augustus een bezoekje 
komen brengen op het terrein. Jullie zijn welkom vanaf 13u.  
Voor de leeuwen, springers en pagadders wil dit helaas ook zeggen dat het kamp erop zit. De 
kinderen gaan dan met hun ouders terug mee naar huis.  
 

IK GA OP KAMP EN IK NEEM MEE... 
Wij raden aan om de kleding van een naam te voorzien, dit is gemakkelijker om verloren 
stukken te identificeren! 
 
SLAAPGERIEF 

● Pyjama 

● Slaapzak en extra deken (het kan daar ’s nachts echt koud zijn!) 

● Kussen 



● Knuffelbeest! 

● Veldbed of luchtmatras  

® Dit zal je al op voorhand moeten binnenbrengen!  

TOILETZAK 

● Handdoeken en washandjes (genoeg!) 

● Zeep, shampoo, kam, ... 

● Tandenborstel en tandpasta 

● Deo mag, dure parfums zijn onnodig! 

● Zonnecrème!! -> stel dat de zon schijnt 

● Iets tegen de beestjes (muggenstick) 

● Meisjes: maandverband/tampons 

KLEDIJ 

● Uniform: hemd+das+korte broek  

(voor leeuwkes: T-shirt+das+korte broek) 

● Heel veel kousen (maar echt héééél veel!) 

● Zakdoeken  

● Jas, regenkledij 

● Ondergoed (neem ook maar wat extra mee) 

● Lange broeken, korte broeken (die tegen iets tegen kunnen!) 

● T-shirts 

● Truien 

● Pet, muts, hoed, emmer (iets om op u kop te zetten tegen de zon dus) 

● Zwemgerief  

SCHOEISEL 

● Stevige stapschoenen die passen (op tijd inlopen!!!) 

● Laarzen 

● Gewone schoenen (sportschoenen of dergelijk) 

● Waterschoenen (niet vergeten! We willen geen opengehaalde voetjes!) 

 
 



VARIA 

● Lunchpakket voor de eerste middag in een aparte rugzak! (gebruik bij voorkeur 

een brooddoos en drinkbus, dat geeft minder afval en is beter voor het milieu!) 

● Rugzakje voor dagtocht (iedereen)  

● Zaklamp + extra batterijen!!! 

● Eetgerei -> bestek, bord of gamel, soepkom, drinkbeker 

● 2 keukenhanddoeken met je naam op 

● Identiteitskaart  

● Schrijfgerief en enveloppen (postzegels kan je bij ons kopen) 

● Zakgeld 

● Voor de oudsten -> plakgerief voor de fiets en extra binnenband 

● Ieder lid neemt 2 mondmaskers mee in een afgesloten zakje 

 

EEN BRIEFKE STUREN  
Een briefje ontvangen is altijd leuk op kamp!  
Voor alle leiding – fanmail, liefdesbrieven of als ge een brief of kaartje wilt sturen naar de 
kleine spruit 1 adres: 

  
 
Naam Kind, 
KSA Vrasene 
Rue Warlomont 19, 
6824 Florenville 
 
 

 

VERBODEN  
Uiteraard zijn alle vormen van drugs en alcohol ten strengste verboden en hier zal dan ook 
streng op gereageerd worden. Alles wat werkt op batterijen hoort niet thuis op een KSA-
kamp, behalve je zaklamp natuurlijk! We willen ook benadrukken dat GSM’s niet welkom 
zijn op het kamp, en nee ook niet om af en toe een berichtje te sturen naar mama, papa, 
vriendje of vriendinnetje! Als we toch gsm’s moeten afpakken, gaan we het grote ‘zoek je 
gsm in de HUDO’-spel spelen, dus wees gewaarschuwd!  
 



MEDICATIE OP KAMP 
Medicijnen worden afgegeven aan de leiding van zoon of dochter, schrijf dus op alle 
doosjes, flesjes, tubes en dergelijke duidelijk de naam van uw kind. Ook vragen wij met 
aandrang om zeker uw kleine spruit goed te controleren op luizen. 
 
 

WAT GAAN WE ETEN? 
Een zeer goede vraag! Een KSA-kamp is geen KSA-kamp als er niet gevarieerd, veel en 
vooral lekker gegeten wordt. Ook dit jaar hebben wij een excellent koksteam voorzien dat 
jullie dag in dag uit zal verwennen. Dit jaar gaan er nieuwe kookouders mee die voor het 
lekkere eten zullen zorgen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien er vragen zijn, mag u altijd contact opnemen met de leiding van uw kind of de 
groepsleiding: 
 
Louise Massa (+32 471 04 62 16)  
 
Ken De Meyer (+32 492 79 44 96) 
 
 
 
TOT DAN LIEVE KSA’ERS 
GROETJES DE LEIDING XXX 


