KAZAM
Het blad dat uitkomt als het af is!

Kampeditie 2022
KSA Elst
Werkjaar 2021 – 2022
Sint-Apolloniaplein 4
9660 Brakel
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Intro
Beste KSA’ers,
Eindelijk is het zover. Na een jaar vol supertoffe activiteiten en
een fantastisch Weekend maken we ons klaar voor het
hoogtepunt van het werkjaar: zomerkamp.
Waar zullen we dit jaar naartoe gaan? Rond welk thema zal het
kamp deze keer draaien? Alle informatie vind je terug in deze
Kazam! Beginnen je vingers ook spontaan te tintelen?
Heb je na het lezen van deze Kazam nog een vraag? Aarzel zeker
niet om ons een mailtje te sturen naar ksa-elst@hotmail.com.
Tot binnenkort!
De leiding
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Kampthema
Dit jaar gaan we op ontdekkingstocht naar nieuwe planeten.
Met ons thema ‘Space Pig’ verklappen we ook al een beetje
onze locatie.
Hebben jullie de moonwalk al onder de knie? Want onze raket
staat klaar voor vertrek naar de maan. Is de maan toch niets
voor jou? Geen probleem, we hebben genoeg tussenstops bij
andere planeten.
PS: Hebben jullie ooit al een varken gezien op Jupiter?
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Kampplaats
Dit jaar raden we aan jullie Franse woordenboek mee te
nemen want we gaan naar Luik. Boer Bart en zijn varkentjes
ontvangen ons graag in Clermont. Een prachtig dorpje met een
gelijkaardig uitzicht als op Mars.
Het dorpje Clermont is een deelgemeente van ThimisterClermont. Daarnaast is het ook opgenomen in de lijst van de
mooiste plaatsjes in Wallonië.
(Fan)brieven kunnen worden verstuurd naar volgend adres:
Chapelle St Joseph 6
4890 Thimister- Clermont
t.a.v. KSA Elst
(naam lid/leden)
De leden kunnen uiteraard ook kaartjes verzenden naar het
thuisfront. Kampkaartjes kosten €0,30/stuk. Ook postzegels kan
je bij ons verkrijgen aan €1/stuk.
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Kampperiode
Voor de Jongknapen, Knapen, Sjo’ers, +16’ers en Hernieuwers
gaat het zomerkamp door van dinsdag 19 juli tot en met
donderdag 28 juli.
De Sloebers en Pagadders sluiten enkele dagen later aan. Dit
jaar laten we de jongsten graag 6 dagen aansluiten. Voor hen
loopt het kamp van zaterdag 23 juli tot en met donderdag 28
juli.

Heenreis
De Jongknapen, Knapen, Sjo’ers, +16’ers en Hernieuwers
vertrekken op dinsdag 19 juli richting Luik met de trein. We
verwachten jullie om 8u20 aan de voorkant van het station van
Zottegem. Jullie voorzien ook best een kleine knapzak met een
lunchpakket en een drankje. Ook een koekje voor tussendoor
is aan te raden omdat we toch wel een tijdje onderweg zijn.
Verder raden we ook aan om ’s morgens stapschoenen aan te
doen want bij aankomst moeten we nog even wandelen.
De Sloebers en Pagadders vertrekken enkele dagen later. Jullie
worden ook verwacht op zaterdag 23/7 om 8u20 aan de
voorkant van het station in Zottegem. Ook voorzien jullie best
een knapzak met koekje, lunch en drankje. Jullie trekken best
ook jullie stapschoenen aan want de het is nog een klein stukje
wandelen.
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De bagage zal reeds op het kampterrein aanwezig zijn zodat
jullie deze niet hoeven te dragen. Meer info hierover kan je
terugvinden in de rubriek ‘Bagage’.

Terugreis
Op donderdag 28 juli is het alweer tijd om naar huis te gaan. Die
dag organiseren wij tevens een bezoekdag en komen de ouders
naar het kampterrein. Dan volgt een middag vol amusement,
een heerlijke barbecue en nadien keert iedereen met de bus
terug huiswaarts. Meer info over de bezoekdag vind je verder in
de Kazam!

7

Bezoekdag
Op donderdag 28 juli organiseren we een bezoekdag. Door de
grote afstand hebben we besloten een bus in te leggen. Deze
zal jullie oppikken in Elst aan ons lokaal rond 8u30 uur. Zo
kunnen we jullie rond 11 uur ontvangen op ons kamp. Wie
liever met de auto zelf naar het terrein komt, is ook zeker
welkom. Toch promoten we graag onze bus of het carpoolen.
Op het kampterrein volgt een mooie
rondleiding, gezellige babbel en een
korte show van de leden. ’s Middags
kan iedereen genieten van een
heerlijke barbecue, waarna de ouders
samen met de kinderen rond 15 uur
terug huiswaarts kunnen keren.
Inschrijven voor de bezoekdag gebeurt bij voorkeur via mail en
kan tot en met 3 juli. Gelieve te vermelden met hoeveel
personen jullie komen (volwassenen en/of kinderen) en of je
zowel bus als BBQ wenst, of enkel BBQ.
De prijs voor de BBQ bedraagt € 15 per volwassene en € 10 per
kind. De busreis kost € 10 per persoon. Gelieve het juiste
bedrag over te schrijven. Voor de leden is dit uiteraard in de
kampprijs inbegrepen.
Twijfel niet te lang om jullie in te schrijven voor de bus want de
plaatsen zijn beperkt! Pas na bevestiging via mail kunnen jullie
ervan uitgaan dat jullie plaatsje gereserveerd is.
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Prijskaartje
Een ticketje naar de maan voor de Jongknapen, Knapen, Sjo’ers,
+16’ers en Hernieuwers kost €145 voor het volledige kamp.
Voor de Sloebers en Pagadders is dat slechts €75.
Dit zijn de prijzen voor het eerste kind. Bij elke broer of zus die
ook meegaat op kamp, gaat €5 van de prijs af.
Voorbeeld: 1e kind (Knaap): €145, 2e kind (Jongknaap): €140 en
3e kind (Sloeber): €70. Dus samen €355 te betalen.
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Inschrijven
Inschrijven is dan weer zoals vanouds: stuur ons een mailtje met
bevestiging van inschrijving en schrijf het juiste bedrag over op
ons rekeningnummer:
BE60 9799 3529 9970
Met volgende vermelding:
Zomerkamp 2022– aantal leden – namen leden
Inschrijven kan tot en met zondag 3 juli!
Schrijf zeker tijdig in! Zo kan de leiding zich goed voorbereiden
op het kamp en jullie de leukste activiteiten bezorgen

Medische fiche
Sinds enkele jaren werken we met een digitaal medische fichesysteem. Wie deze vorige jaren heeft ingevuld hoeft dit niet
opnieuw te doen. Tenzij er iets veranderd is natuurlijk. De
nieuwe leden of leden die voor het eerst meegaan op kamp
willen we toch vragen die in te vullen. Deze wordt enkel door de
leiding van uw zoon of dochter geraadpleegd. Wij zorgen ervoor
dat jullie privacy gewaarborgd blijft!
De medische fiche kan worden ingevuld via volgende link:
https://forms.gle/oUj1x6aiWcb6EUUG9
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Bagage
We verwachten de bagage van iedereen op dinsdag 12 juli aan
ons lokaal op het kerkplein tussen 18u en 19u
De bagage zal daags nadien door de leiding in de laadruimte
geplaatst worden om vervolgens naar het kampterrein te
worden gebracht. Jullie hoeven dus niet te zeulen met zware
tassen tijdens de heenreis
We hebben alles wat jullie nodig hebben op kamp samenen
gegoten in een handige bagagelijst. Die kunnen jullie
terugvinden in de bijlage van de e-mail.
Probeer jullie bagage in hoeveelheid zeker te beperken. Jullie
gaan slechts 6 of 10 dagen op kamp, en geen maand op luxereis.
We vragen daarom om

per persoon slechts één stuk

bagage mee te nemen (incl. slaapzak en matras!). Meer kunnen
we op onze container niet opslaan. Goed selecteren is dus de
boodschap! Verder vragen wij een gewone luchtmatras mee te
brengen. Er bestaan hoge matrassen maar deze passen niet in de
tenten.
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Aandachtspunten bij de bagage:
-

Om algemene duidelijkheid te scheppen
inzake gsm- of smartphonegebruik: het
meenemen op kamp van een gsm of
smartphone
is
NIET
toegestaan,
uitgezonderd voor Sjo’ers, +16’ers en
Hernieuwers. Zij kunnen een toestel
meenemen in functie van hun
activiteiten.
Wij begrijpen dat het voor ouders een
drempel is om 6 of 10 dagen geen contact
te hebben met de kinderen. Om daaraan
tegemoet te komen, zullen wij een online
kampdagboek bijhouden op onze
Facebookpagina, dat regelmatig zal
worden geüpdatet!

-

Stapschoenen zijn aangeraden. Ze zitten
veel steviger dan sportschoenen,
kunnen tegen een stootje (vuiltje) en zijn
beter voor je voeten.

-

Elk jaar opnieuw zijn er leden die een gat
in hun luchtmatras ontdekken wanneer
ze deze op kamp oppompen. Kijk
daarom je luchtmatras op voorhand na
zodat je niet voor verrassingen komt te
staan!
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-

Vergeet je gamel en beker niet! Een heel
kamp van de grond/tafel eten is ook niet
zo leuk…

-

K-way/regenjas mag je zeker niet uit het
oog verliezen. Zo trotseren we eventuele
regenbuien.

-

Zwemgerief mag je zeker niet vergeten.
Dus zoek maar snel jullie badpak/bikini
en zwembroek.

-

Zorg ervoor dat alles van je bagage
gemerkt is met je naam. Dat voorkomt
massa’s
verloren
voorwerpen!

-

Voor de leden die 10 dagen op kamp
gaan staat ook steeds een 2-daagse
gepland. Hiervoor is het nuttig een
trekzak mee te nemen. Deze kunnen
jullie gebruiken als knapzak bij de
heenreis of prop deze ook in jullie valies.
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Fiscale aftrekbaarheid 12j
Sinds 2005 kunnen ouders de kosten voor opvang van hun
kinderen jonger dan 12 jaar door jeugdwerking inbrengen als
vermindering van hun belastbaar inkomen. Dit betekent dat
kosten voor deelname aan een kamp, weekend of een
tweedaagse aftrekbaar zijn. We schrijven de attesten uit na
deelname kamp en/of weekend. We doen het nodige om dit
voor jullie in orde te brengen.

Mutualiteiten
Ook mutualiteiten stimuleren jeugdbewegingskampen
financieel. Deze attesten worden niet automatisch bezorgd,
maar wij ondertekenen die graag als u ons deze voorlegt. Deze
zijn meestal voor jongeren tot 18 jaar, terwijl fiscale attesten
maar voor maximum 12-jarigen gelden.
Vraag dit na bij de mutualiteit waarbij je bent aangesloten!
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De moppentrommel
Een Amerikaan, een Fransman en een Limburger ontmoeten
elkaar op een internationaal ruimtevaartcongres.
"Wij sturen binnenkort een raket naar Mars" zegt de
Amerikaan.
"Wij sturen een raket naar Jupiter" beweert de Fransman.
"En wij sturen een raket naarde zon" beweert de Limburger.
De Amerikaan en de Fransman bekijken hem verbouwereerd:
"Dat kan toch niet, want zo'n raket gaat smelten als ze de zon
nadert."
"Bijlange niet" zegt de Limburger "Wij vliegen alleen 's
nachts!"
Er zitten twee domme blondjes in een space shuttle. Er gaat
een dom blondje naar buiten, even de ruimte in. Even later
klopt ze weer aan. Dan vraagt het andere domme blondje:
“Wie is daar?”
Een koppel zit in de wagen. Er wordt haast geen woord gezegd.
Wanneer ze voorbij een weide rijden met ezels en varkens,
zegt de vrouw: “Zie daar, familie van jou?” Haar man
antwoordt droogjes: “Ja, aangetrouwd”
Waarom heeft een varken twee rijen tepels?
Anders wordt het wel een heel lang varken
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Leeftijdsgroepen
Sloebers: 1ste en 2de leerjaar
Pagadders: 3de en 4de leerjaar
Jongknapen: 5de en 6de leerjaar
Knapen: 1ste en 2de middelbaar
Sjo’ers: 3de en 4de middelbaar
+16’ers: 5de middelbaar
Hernieuwers: 6de middelbaar
Leiding: 18+
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Telefoonnummers
leiding
Al wie nog vragen heeft i.v.m. het zomerkamp of andere zaken:
stuur gerust een mailtje naar ksa-elst@hotmail.com.
Wie tijdens het kamp iets dringends moet melden aan de
leiding, kan terecht op volgende nummers:
Algemene zaken: 0475/97.05.41 (Dorothy) OF
0479/02.92.55 (Emile)
Sloebers en Pagdders: 0478/45.92.12 (Emiel)
Jongknapen en Knapen: 0472/60 08 16 (Quinten)
Sjo’ers, +16’ers en Hernieuwers: 0472/91 68 20 (Thomas)

Outro
Zo, nu weten jullie echt álles over ons kamp! Kijk jij er even hard
naar uit als wij? Hopelijk wel!
Schrijf je zo snel mogelijk in (t.e.m. zondag 3 juli ) en zit je nog
met een vraag? Laat het ons dan zeker weten!
Tot op kamp!
De leiding
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