TOT OP KAMP!

De leiding en Hernieuwers van
KSA Sint-Jacob Oudenaarde
Bij vragen of opmerkingen kan je ons altijd
contacteren via info@ksaoudenaarde.be!

MIJN EERSTE KAMP

Beste ouders van KSA Oudenaarde,
Wanneer u deze brochure in de hand hebt, betekent het dat uw zoon of
dochter al dapper aan het aftellen is naar ons jaarlijks kamp in de
Ardennen. Allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan, want wat houdt
dat nu eigenlijk in, zo een kamp bij KSA Oudenaarde. Dit boekje is
gemaakt als richtlijn voor het voorbereiden voor een eerste kamp.

Avondlied
O Heer, d'avond is neergekomen, de zonne zonk, het duister klom
De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan alom.
Wij knielen neer om U te zingen in 't slapend woud ons avondlied
Wij danken U voor wat w' ontvingen en vragen Heer, verlaat ons niet.

Hier vind je enkele gebruiken en tradities die bij ons hoog in het vaandel
worden gedragen. Daarnaast vind je een handige lijst met wat er
allemaal in de rugzak moet.

Knielen, knielen, knielen wij neder

Dit boekje is vooral bedoeld voor onze jongste leden, de Leeuwkes en
de Tijgerkes, wat uiteraard niet wil zeggen dat je als ouder lid niet eens
mag spieken over wat je nu allemaal in die grote rugzak moet proppen!

Geef ons Heer, zegen en rust en vree.

De Leeuwkes, Jongknapen en Tijgerkes slapen in het heem, een oude
stal of grote zaal van een boerderij. Vanaf de Schildknapen slapen we
in tenten. Indien het de eerste keer is dat je op tentenkamp gaat, raden
we jou aan om het boekje ‘Mijn eerste tentenkamp’ ter hand te nemen,
want daarin vind je handige tips & tricks voor een 10-daagse vakantie in
openlucht.
Alvast bedankt voor het vertrouwen in onze leidersgroep en tot op
kamp!
De leiding en Hernieuwers van KSA Sint-Jacob Oudenaarde

Door de stilte weerklinkt onze bee;
Luist'rend fluist'ren kruinen mee en sterren staren teder

Dagindeling
7.30
8.00
9.00
9.15
12.00
12.15
13.15
14.15
16.00
18.15
19.30
20.00
20.30

Opstaan, wassen en aankleden
Ontbijt en afwas
Vierkantsformatie
Voormiddagactiviteiten
Verfrissen voor het middagmaal
Middagmaal en afwas
Siësta
Vierkantsformatie + Begin namiddagactiviteiten
Vieruurtje
Avondeten
Avondformatie + Avondactiviteiten
Slaapwel Tijgerkes
Slaapwel Leeuwkes

Bagage
Vanaf de schildknapen vragen we aan de kinderen om alles in één
grote rugzak te proberen steken. Maar de jongere kinderen kunnen ook
een andere reistas meenemen.
We vragen om alles zeer goed te naamtekenen zodat we de berg
verloren voorwerpen een beetje kunnen verkleinen. Vaak wordt
vergeten de rugzak/reistas zelf te naamtekenen, dus hang een klein
etiketje aan de zak zodat we deze ook niet verliezen.
De bagage wordt in de koffer van de bus gestoken, dus probeer geen
zakjes/gamellen/schoenen/matjes los aan de buitenkant van de zak te
hangen. Dan neem je beter een extra zak of tas mee.
Maak de bagage samen met jouw kind, dan weet hij/zij waar
alles zit.
Wat er allemaal mee moet, vind je op de volgende pagina’s!

Wat nemen we zeker niet mee op
kamp?
-Waardevolle zaken
-GSM’s: wij gaan op kamp zonder GSM, ook de leiding en de oudste
leden nemen deze niet mee. Er is één noodtelefoon aanwezig die
24h/24 bereikbaar is. (zie kampboemerangskes)
-Gameboys/Nintendo/Computerspelletjes/…
-Juwelen
-Mp3-spelers
-Snoepgoed en kauwgom
-Kleren die zeker niet vuil mogen worden. Op kamp kan het altijd
gebeuren dat er iets vuil wordt of stuk gaat.

Wist-je-dat?
-Onze berg verloren voorwerpen elke jaar groter wordt? De
risicogroepen zijn waslapjes, handdoeken, bestek en kousen! Vergeet
ook deze niet te naamtekenen.
-We op kamp ons uurwerk een uurtje terugdraaien? Dan is het vroeger
donker en kunnen de jongsten ook rond het kampvuur zitten!
-Bezoekjes op kamp niet toegelaten zijn? Familie en vrienden zijn
allemaal welkom op de bezoekdag!
-Je net voor het kamp een mini-kampboemerangske krijgt met de
laatste nodige info?
-We elke avond afsluiten met het avondlied? De tekst vind je op de
volgende pagina van dit boekje!
-We een keukenteam, twee materiaalmeesters en een EHBOverantwoordelijke meehebben op kamp?
-KSA Oudenaarde al bestaat sinds 1932?
-Wij ook een fanfare hebben met onze jeugdbeweging? Op kamp wordt
er bij aanvang van de dag en net voor elke activiteit een stukje gespeeld
door enkele van de fanfareleden uit de leiding.

Vervoer
Vertrek
De leeuwkes vertrekken op zondag, de tijgerkes op donderdag. Er
wordt telkens om 9h verzameld op het Sint-Jozefsplein in Oudenaarde.
Daar vertrekken de kinderen samen met de leiding met de bus richting
de prachtige Ardennen!
Bij het vertrek zal de leiding controleren of alle kindjes aanwezig zijn,
dus vergeet jouw kind niet aan te melden zodat wij op de hoogte zijn
van de aanwezigheid van iedereen.
Het kan ook handig zijn om de centjes voor de kampkaartjes bij het
vertrek aan de leiding af te geven. Dan zijn we zeker dat dit niet
verloren geraakt! Indien uw kind medicijnen nodig heeft op kamp, is het
ook best om deze af te geven bij het vertrek.
Terugkeer
Alle leden gaan terug naar huis op de bezoekdag. Op de bezoekdag
zijn alle mama’s, papa’s, broertjes, zusjes, oma’s en opa’s welkom om
eens een dagje te kijken hoe het er bij ons op kamp aan toegaat. Er zijn
tal van activiteiten op de bezoekdag, zoals een streekwandeling, de
kampmis, toneeltjes, spelletjes voor de kinderen en ’s middags is er nog
BBQ!
Indien er problemen zijn voor de terugreis kan je ons altijd contacteren
en zoeken we samen naar een oplossing.

Slaapgerief
-Warme slaapzak
-Lakenzak: slaapzak in lakenstof. Je kan deze in je slaapzak steken en
die zorgt voor extra warmte.
-Extra dekentje
-Luchtmatras, geen veldbed!
-Isolatiematje om je matras te beschermen.
-Nachtkledij: een warme pyjama
-Knuffeldier
-Zaklamp

Toiletgerief
-Tandenborstel en tandpasta
-Bekertje
-Kam/borstel
-Handdoeken
-Waslapjes
-Zeep en shampoo
-Zonnecrème
-Muggenspray
Na het kamp vinden we voornamelijk waslapjes en
handdoeken bij de verloren voorwerpen. Je kan dit
voorkomen door deze goed te naamtekenen!

Eetgerief
-3 keukenhanddoeken
-Gamel
-Bestek
-Beker (geen glas!)
-Soepkom

Allerlei
-Pet/hoedje
-Drinkfles
-Linnenzak: dit wordt gebruikt om de vuile kledij in te stoppen. Zo
geraakt proper en vuil niet door elkaar!
-Verkleedkledij: in het mini-kampboemerangske vind je de nodige
verkleedkledij.
-Strips
-Wasknijpers
-Muziekinstrument: iedereen die muziek kan spelen, mag zijn
instrument meenemen voor aan het kampvuur.
-Klein rugzakje voor op dagtocht. Er moet een appel, lunchpakket,
drinkfles en regenjas in passen.

Kledij
- Uniform: dit doe je aan het bij vertrek en bestaat uit het koningsblauwe
hemd, een oranje das en een korte broek.
Heb je nog geen uniform? Eén adres:
Kathleen De Tremmerie, Parkstraat 1bis, Oudenaarde
-Ondergoed
-Tshirts
-Truien
-Kousen
-Lange en korte broeken
-Regenkledij
-Zwemkledij
-…
Maak voor elke dag een zakje met daarin ondergoed,
kousen en een tshirt. Maak daarnaast ook afzonderlijk
zakjes met daarin lange broeken, korte broeken en truien.

Schoenen
-Medicijnen, indien nodig. Deze geef je best af aan de leiding bij het
vertrek!
-Zonnebril
-Zakgeld: de tijgerkes en leeuwkes hebben enkel centjes nodig om
kampkaartjes te kunnen sturen. Dit geld kan ook op voorhand
afgegeven worden aan de leiding, zodat jullie zeker post in de bus
krijgen!

-Stevige, ingelopen wandelschoenen
-Sportschoenen
-Sandalen
-Laarzen

