
Praktische kamp info 2021:  
Daverdisse 

 

Algemene dagindeling van een kampdag 
• Ontbijt 
• Spelend werken: Hout halen of verwerken, patatjes jassen,…  
• Sport en spel 
• Middageten 
• Siësta 
• Namiddagactiviteiten 
• Avondeten 
• Avondactiviteit 
• Slapen 

Vertrekdag kamp 18 juli 
We verzamelen om 8u op het heem. Daar komt de bus jullie oppikken en begint het avontuur! We 
vragen om een lunchpakket mee te geven. De deelnemers krijgen wel een lekker avondmaal. Graag 
de isi+ card/ID-kaart en 2 klevertjes van de mutualiteit meegeven in een gesloten enveloppe met de 
naam op. 

Bezoekdag 21 juli – voorlopig geannuleerd 
We verwelkomen op deze dag graag alle ouders, familieleden en sympathisanten op ons kampterrein 
vanaf 11u. Voor de kampleden wordt er een lekker middagmaal voorzien. Zelf voorziet u best een 
picknick, maar u kan ook bbq uit het vuistje (ovenkoeken met spek of pensen) verkrijgen bij ons. Het 
is dan ook aangeraden om enkele kamppeerstoeltjes mee te brengen. Er zijn heel de dag door dranken 
te verkrijgen. In de namiddag organiseren we een mooie wandeling.  

  

Donderdag 15 juli start voorkamp 
Voorkamp is voor leiding en oud-leiding. 

’s ochtends helpen inladen van de camions voor 
jong-hernieuwers en hernieuwers. 

Zondag 18 juli: Start kamp 
Kampstart voor iedereen vanaf de jongknapen. 

De bus vertrekt om 8u op het heem. 

Woensdag 21 juli: Bezoekdag Onder voorbehoud 

Vrijdag 23 juli: Leeuwkeskamp 
Kampstart voor Leeuwkes. We verwelkomen de 

leeuwkes op ons kampterrein vanaf 14u 

Woensdag 28 juli: Einde kamp 
Kampeinde voor alle leden. De bus zal rond 

19u30 arriveren op het heem. 

Vrijdag 31 juli: Einde nakamp 
De leiding en vrachtwagens komen nu ook 
terug. Afladen van gerief (leiding en jong-

hernieuwers) vanaf 19u 

Zaterdag 1 augustus: Ophalen bagage 
Ophaling van eventuele achter komende 

bagage/ verloren voorwerpen tussen 18u-20u. 



Dagtocht - Tweedaagse  
Traditioneel gaan we elk kamp op dagtocht/tweedaagse.  

• Dagtocht: Voor de -14j  
We stappen naar een leuk dorpje in de buurt. Daar trakteert KSA iedereen op een lekker pak 
friet en toffe activiteit.  

• Tweedaagse: Voor de +14j 
Als anciens weten jullie al wat dit inhoud. We stappen naar een dorp wat verder weg. Daar 
doen we een zotte avondactiviteit en zoeken we slaapplaats bij de mensen thuis. De dag 
nadien keren we op ons gemak terug naar het kampterrein 

Start Leeuwkeskamp 
Op deze dag mogen ook de jongste leeuwkes het kamp starten. We verwelkomen hun graag vanaf 14u 
op het kampterrein. Er is geen busvervoer geregeld voor deze dag, we verwachten dat de ouders hun 
zoon afzetten op het kampterrein. Graag de isi+ card en 2 klevertjes van de mutualiteit meegeven in 
een gesloten enveloppe met de naam op. 

Kampvuur 27 juli - Einde kamp 28 juli 
Vrijdagavond 27 juli sluiten we dit prachtige kamp af met een reuze kampvuur. Terwijl het vuur 
knettert, spelen we spelletjes, zingen we kampliedjes en kijken we naar enkele kampvuurnummertjes 
van elke ban. Zaterdagnamiddag vertrekken we samen met de bus richting heem. Aankomst is 
verwacht rond 19u30, dit wordt op de dag zelf via alle mogelijke kanalen gecommuniceerd. 

Kamp prijs 
- Volledig kamp: €165 (kansenpas tarief is €40) 
- Leeuwkeskamp vanaf (23/07): €80 (kansenpas tarief is €20) 

Indien een jongere broer meegaat, krijgt deze €15 korting op de inschrijving. Betaling kamp gebeurt 
via overschrijving op ons rekeningnummer: BE 49 7371 1110 6671 met vermelding van Inschrijving 
kamp + [Naam] + [Ban] 

Wat omvat deze prijs?  

- Busrit heen (enkel bij volledig kamp) 
- Busrit terug (voor iedereen) 
- X aantal dagen pret en plezier op een prachtig kampterrein 
- Lunch op de dagtocht/tweedaagse (indien van toepassing) 
- Elke dag een vieruurtje 

Nog vragen? Contacteer ons!  
Facebook: KSA Sint-Amandus Erembodegem 
Website: www.ksa-sint-amandus.be 
E-mail: info@ksa-sint-amandus.be  
Tel: 0497/441840 


