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Dag allemaal!
Ik ben nu al een lange tijd opnieuw koning van de
jungle, maar ik heb slecht nieuws! Ik heb
namelijk een aantal problemen dat ik niet
opgelost krijg in mijn jungle! Ik denk zo aan een
groot voedseltekort of de komst van nieuwe jagers!
Nu kwam ik vorige week een leeuw tegen en die
wist mij te vertellen dat er megastoere jongens
zijn bij KSA Moerkerke, vandaar dat ik jullie
uitnodig in mijn jungle om mij te helpen!
Ik reken op jullie!
Tot dan!
Tijger Shere Kan
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Wat heb je nodig in de jungle?
KSA-uniform
Een dikke trui
Broeken
Mondmasker
Onderbroeken
Sokken

Buitenschoenen
Stapschoenen
Pyjama
Tandenborstel en
tandpasta
Handdoeken
Zeep en shampoo

T-shirts
Regenjas
Drinkfles

Kam
Slaapzak
Kussen

Hoeslaken en kussensloop
3 Keukenhanddoeken
Ev. pantoffels
Zonnecréme en
muggenmelk
Kussen
Zwembroek (spannende en
short)
Zaklamp
Knuffelbeer
Aardappelmesje (enkel
Jongknapen)

BELANGRIJK: Kids-ID en (ev.) medicatie afgeven aan de leiders bij vertrek!
VERBODEN • Elektronische apparaten
o Zoals gsm, iPad, computer, Playstation,
X-BOX…
• Snoepjes of koekjes
• Vriendjes of vriendinnetjes
• Huisdieren
• Familieleden
• Chirorokjes

Waar en wanneer?
We gaan allemaal samen op kamp naar het
Domein Vogelsberg, Achtersteeg 3, 2490 Balen.
Pagadders en jongknapen spreken op dinsdag 13 juli om
7u.30 af aan het station van Brugge, kabouters op donderdag 15 juli om
7u.30. We zijn terug op 19 juli om 17u50 aan het station van Brugge.
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Inschrijven en verzekering
De prijs van het kamp bedraagt €120 voor pagadders en jongknapen, €95
voor kabouters. U kan uw zoon inschrijven door het online
inschrijvingsformulier via www.ksam.be in te vullen.
Vervolgens dient u het bedrag te storten naar BE24 7380 1302 8738 met
als vermelding <Volledige Naam + Zomerkamp 2021>.
LET OP: De deadline voor het inschrijven is zondag 20 juni.
Uw kind is gedurende het volledige kamp verzekerd. De prijs van de
verzekering zit inbegrepen in de kampprijs. Safety first! Voor uw kind kunt
u ook geld terugkrijgen van het ziekenfonds. Voor meer info kunt u terecht
bij de leiders of door te mailen naar secretaris@ksam.be. Wij ontvangen
geen CM-formulieren op papier. Stuur ze door naar het mailadres
secretaris@ksam.be of surf naar https://www.ksam.be/terugbetalingmutualiteiten/.

Bagage
De bagage zal al vroeger vertrekken met de container naar de kampplaats.
Die bagage kan afgezet worden om 19u. op zaterdag 10 juli aan het Heem
in Moerkerke. Zorg dat jullie wel zeker een rugzak met een drankje mee
hebben bij vertrek.
De bagage kan terug worden opgehaald tussen 19u.-20u. op 20 juli.

Vervoer
Ik laat op 13 juli een trein stoppen aan het station van
Brugge. Mijn hulpje zal de pagadders en de jongknapen
opwachten aan de voorkant van het station om 7u.30.
De kabouters mogen 2 dagen later komen, zodat ze genoeg
energie hebben. Dus op 15 juli om 7u.30 worden de
kabouters verwacht aan de voorkant van het station.
Draag jullie KSA-uniform, zodat wij jullie ten allen tijde snel herkennen!
Op 19 juli keren we terug huiswaarts, we komen aan rond 17u50.
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Contactgegevens
Banleiders
• Kabouters : Tristan Vandenbon +32 (0)487 40 88 48
Tristan.vandenbon@ksam.be
• Pagadders : Lander Mus +32 (0)468 15 57 04
Lander.mus@ksam.be
• Jongknapen : Jens Cocquyt +32 (0)470 66 94 80
Jens.cocquyt@ksam.be
Kampleider
• Victor Ghyssaert: +32 (0)493 07 67 71
Victor.ghyssaert@ksam.be

Oei! Baloe heeft onderweg zijn
kleuren verloren!
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Help je Baloe zoeken samen met
Mowgli?
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Zoek alle woorden!
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Samenvatting
1. Inschrijven kan tot 20 juni.
2. Bagage indienen op 13 juli om 19u aan het heem, deze
gaan mee met de grote container.
3. De pagadders en jongknapen vertrekken op 13 juli en
we verzamelen om 7u.30 aan
de voorkant van station
Brugge.
4. De kabouters vertrekken op
15 juli en verzamelen om 7u.30 aan de voorkant van
het station van Brugge.
5. De reis naar de jungle duurt tot 19 juli, we komen
terug rond 17u50. aan het station.
6. Vergeet jullie paspoort en medicatie niet af te geven
aan de leiders bij vertrek.
7. Jullie kunnen op 20 juli tussen 19u. en 20u. de bagage
komen ophalen.

Bedankt voor het vele vertrouwen in onze leiding! We
maken er ongetwijfeld een onvergetelijk kamp van!

Tot Binnenkort!
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