Paaskamp 2017 te Tessenderlo

Van woensdag 5 tot zondag 9 April

0
Beste
avonturiers

Voel je het terug kriebelen in je buik? Heb je gemerkt dat de
bloemetjes ontluiken, dat er groene blaadjes aan de bomen
hangen, dat de vogeltjes teruggekeerd zijn uit het warme
zuiden? Ja hoor, dit alles kan maar een ding betekenen: de
lente maakt zijn intrede. Binnen enkele weken is het weer
zover, we gaan voor vijf dagen op paaskamp.
Het paaskamp is dé grote voorbereiding op de
bekroning van ons werkjaar, nl. het groot kamp
in augustus. Op basis van een aantal plezierige
en praktische instructies willen we jullie kennis
over het openluchtleven toetsen en bijwerken.
De openluchttechnieken zijn voor ons immers
van levensbelang op groot kamp: we kamperen in tenten,
koken op een houtvuur, sjorren onze tafels en banken… Voor
wie al deze technieken niet beheerst, wordt het groot kamp
maar een saaie bedoening. Als we het groot kamp succesvol en
aangenaam willen doorbrengen, dan dient dit grondig te
worden voorbereid.
Naast de instructies is er ook aandacht voor orde, netheid en
stijl en tevens ook voor onze houding. Dragen we ons uniform
correct? Respecteren we alles wat we gebruiken, zowel ons
eigen materiaal als dat van anderen en van de KSA? Ook aan
milieubehoud kunnen wij KSA-ers een stukje meehelpen: laat
bomen, struiken, planten en bloemen staan, gooi nooit zomaar
afval weg op straat of in het bos, hak zeker nooit in bomen…
Kortom, respecteer de natuur!

Op kamp ben je uiteraard niet alleen, we trekken er voor
vijf dagen op uit met onze vrienden en vriendinnen. Een
kamp kan pas echt slagen als er een gezonde groepssfeer
heerst. Wanneer iedereen altijd maar aan zijn eigen ‘ikje’
denkt en nooit eens de handen uit de mouwen steekt, dan
zorgt dit voor spanningen. En dit is wel het laatste wat
we zouden willen op kamp! Zo kunnen we ook eens uit
eigen beweging de tafel afruimen of de
vloer vegen, zonder dat dit altijd moet
gezegd worden. Als iedereen hier aandacht
voor heeft, dan wordt het kamp pas echt
boeiend.

Natuurlijk kan de boog niet altijd gespannen staan. Sport en
spel komen ook ruimschoots aan bod. Een partijtje voetbal of
volleybal om onze conditie op peil te houden, een stevige tocht
om de mooie streek te verkennen, een gezellige avond onder
vrienden… Dit alles zal ook dit jaar niet ontbreken!

0
Het
uniform

Op paaskamp besteden we veel aandacht aan het correct
dragen van ons uniform. We staan er dus ook op dat iedereen
in volledig en piekfijn uniform zou deelnemen. Voor wie nog
niet precies weet hoe het ‘piekfijn uniform’ van een KSA-er er
uitziet, willen we het nog eens op een rijtje zetten.

ONS UNIFORM BESTAAT UIT:
 Donkerblauw KSA-hemd
 Oranje das
 Fluitkoord
 Blauwe of zwarte fluweel geribde
korte broek of broekrok
 Koppelriem
 Zwarte bottines
 Grijze kousen met daarover witte
overslagkousen
 KSA-trui

Als iedereen ervoor zou zorgen dat hij/zij al deze attributen in
zijn/haar bezit heeft vóór het vertrek, dan kunnen we er samen
een stijlvol kamp van maken. Bestellen kan elke zondag bij
Celien, voor of na de vergadering in het leidingslokaal.

Opgelet:
Het kan gedurende de maand april nog erg koud zijn, dus
neem zeker en vast nog een extra dekentje mee!
Stevige rugzak en/of
sportzak
(Ruimte in de bus is
beperkt!)
SLAAPGERIEF
 Slaapzak en een deken
 Pyjama of slaapkleed
 Laken of
matrasovertrek
(VERPLICHT!)
 Eventueel
hoofdkussen
KLEDIJ
 Volledig en piekfijn uniform
(VERPLICHT!)
 Warme trui(en), degelijke regenkledij
 Sportkledij, eventueel training
 KSA T-shirt
 Stapschoenen (bottines), lichte
schoenen
 Actiekledij: oude jas, trui, broek
 (GEEN Armani, Versace…)
EETGERIEF
 Lepel, vork en mes
 Gamel of plastiek
bord
 Drinkbeker
 Keukenhanddoeke
TOILET
n
 Reserve kousen
(VERPLICHT!)
 Reserve
ondergoed
 Reserve kledij
 Zakdoeken

WASGERIEF
 Badhanddoeken, washandje, zeep
 Tandenborstel, tandpasta, bekertje
 Kam, haarborstel

VERBODEN !

Alcohol, sigaretten, drugs…
Tablets, smartphone…
Te veel snoep
GSM

ALLERLEI
 Paspoort en SIS-kaart
 Zaklamp
 Veldfles
 Balpen, potloden
 Meetlat, tekendriehoek, gradenboog
 Aardappelmesje (VERPLICHT!)
 Naaigerief
 Muziekinstrument (niet verplicht)
 Zakmes (niet verplicht)

LUNCHPAKKET VOOR HET EERSTE MIDDAGMAAL!

0
Praktische
informatie

Wanneer
Het paaskamp gaat van start op woensdag 5 april en duurt
tot en met zondag 9 april 2017.
We verzamelen op woensdag 5 april om 8h30 op de parking
aan ons lokaal in Onkerzele. Gelieve op tijd te komen zodat we
om 9h00 STIPT zouden kunnen vertrekken. Op zondag 9 april
zullen we rond 18h00 terug aankomen aan het lokaal.

Waar
We verblijven in het kampheem: Haeidonck in Tessenderlo, een
prachtige maar onbekende streek.
Ons adres:
Waterstraat 42A
3980 Tessenderlo
Gelieve enkel in uiterste nood te bellen naar Juliaan:
0488/48.39.32
De kampprijs bedraagt 80 euro per persoon. Hierin zijn
vervoer, verblijf en alle maaltijden inbegrepen. Gelieve dit
bedrag over te schrijven op BE81 1030 24 35 23 24 met als
vermelding de naam van het lid. Wij vragen u dit bedrag voor 26
maart 2017 te storten.

0
Enkele
afspraken

Karweien
De keukenploeg gaat mee om te koken en niet om jullie
dienstmeid te spelen. Zo moeten elke dag de slaapzalen, refter,
toiletten… schoongemaakt en de bedden opgemaakt worden.
Er kan ook in de keuken een handje geholpen worden.
Nachtstilte
’s Avonds kruipen we in ons bed om te slapen en niet om de
hele nacht te babbelen of rond te lopen. Iedereen heeft nood
aan voldoende nachtrust. Denk aan je kamergenoten die willen
slapen en respecteer de nachtrust.
Ochtendstond heeft goud in de mond…
Iedereen blijft in zijn/haar bed liggen totdat de leiding jullie
komt roepen. We starten dan onmiddellijk een deugddoend
kwartiertje ochtendturnen. Nadien wassen en ontbijten.
Snoepen
We hebben niets tegen een snoepje zo nu en dan, maar we
vinden het wel jammer dat sommigen een hele rugzak vol
snoep meezeulen, die dan waarschijnlijk toch door de leiding in
beslag genomen wordt. Laten we proberen om het deze vijf
dagen wat soberder aan te doen met snoepen.
De beloning… mits goede inzet!
Op het einde van het paaskamp krijgt iedereen die geslaagd is
in alle instructies EN ZICH VOLDOENDE HEEFT INGEZET, een
rood lintje. Dit wil zeggen dat je klaar bent om mee te gaan op
groot kamp. De jongens of meisjes die op Kristus Koning nog
geen fluitkoord gekregen hebben, ontvangen deze dan ook op
kamp.

0
Tot
besluit

Laat je niet afschrikken door al deze afspraken en regels, ze
zijn er om van het kamp een sfeervolle en toffe vijfdaagse te
maken. Het is beter om op voorhand afspraken te maken, dan
om achteraf de gevolgen te moeten dragen. We maken er
samen een superkamp van!
We verwachten dan ook alle knapen, jonghernieuwers,
aspiranten en hernieuwers op dit instructiekamp.

De leiding.

