
INFOMOMENT KAMP

KSA Sint-Laurentius Lokeren



TERUGBLIK OP HET KAMP VAN 
2018.. 

https://www.youtube.com/watch?v=fN3RuQIXzsw



ALGEMENE INFORMATIE



HEEN & WEER

• Bagage

• Maandag 15 juli laden we de camion in met onze bagage & materiaal

• Vertrek

• Donderdag 18 juli ‘s ochtends

• Terugkomst

• Dinsdag 30 juli in de late namiddag



LOCATIE

• Kampterrein in Louette-Saint-Pierre

• Groot terrein met een mooie rivier



WAT NEEM JE ZEKER MEE?

• Trekkersrugzak 

• Slapen: 

• Luchtmatras

• Slaapzak

• Weeftouw 

• Kledij

• Regenjas

• Stapschoenen



BIKKE BIKKE BIK.. HAP HAP HAP!

• Onze koks zorgen iedere keer opnieuw voor geweldige maaltijden

• Voedselallergieën

• Laat het op voorhand weten aan de hoofdleiding

• Wij zorgen voor een alternatief, geen reden om niet mee te gaan. ;)

• De groepen hebben hun eigen ontbijtkoffer

• Elk lid neemt beleg mee: pot choco, confituur,…

• Leiding spreekt dit af voor kamp



BELANGRIJKE ZAKEN 

• Medische fiche

• Zeker invullen zodat we over alle informatie beschikken

• Geneesmiddelen

• Indien je kind geneesmiddelen moet nemen, schrijf dit op de medische fiche & geef ze 
af aan de leiding



HOE ZIET ZO’N KAMP ERUIT?



EEN DAG OP KAMP.. 

• 8u Opstaan, wassen en ontbijt

• 9u30 Ochtendformatie

• 10u Ochtendactiviteit of vendel

• 12u Middageten + siësta

• 14u Formatie + middagactiviteit

• 16u30 Vieruurtje

• 18u30 Avondeten

• 19u30 Avondactiviteit

• 21u30 Avondformatie + tijd voor bed



ACTIVITEITEN

• Individuele activiteiten

• Dat is activiteit met je eigen groepsleden en leiding

• Gezamelijke activiteiten

• Activiteiten waarbij alle groepen samen spelen en staat in het teken van het 
kampthema 

• Tweedaagse

• Alle groepen gaan op uitstap naar een dorp of stad in de buurt

• Bezoekdag 

• Zondag 21 juli mogen jullie de sfeer komen opsnuiven



KOSTPRIJS EN INSCHRIJVING

• Kamp kost 150 euro

• Voor het tweede kind: 120 euro

• Inschrijvingen

• 26 en 28 juni, 18-21u

• Na de slotactiviteit, 29 juni, tot 21u



K(S)ALENDER

28 juni SJO BBQ

29 juni Slotactiviteit (uitstap naar Zee)

3-10 juli Bivak

15 juli Camion laden

18-30 juli Kamp

21 juli Bezoekdag

1 september Natuurloop Okapi

7 september Startdag + dia-avond

21 september Pimp It Up

27-28-29 september Okapifeesten



WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT!

Heb je toch nog vragen? Je mag altijd contact opnemen met 
Pauline of de leiding! 


