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Kort woordje van de bondsleidster
Beste KSA’ers,
Jammer genoeg zitten we
al aan de laatste
activiteiten.
Wij KSA’ers kunnen er
van meespreken dat de tijd
inderdaad snel gaat
wanneer je plezier hebt.
Maar lieve KSA’ers, het is
nog niet gedaan!
Op 13 mei kan je genieten
van een dag vol spektakel
en ambiance op het
openluchtfestival ‘Gif Ma
Gaspi’.

Je kan er wat drinken in
de buitenbar, wat eten in
het frietkotje en natuurlijk
luisteren naar de muziek
van de vele artiesten.
Meer info vind je op
pagina 3.
Na Gif Ma Gaspi zit alles
er jammer genoeg op en
begint de leiding aan de
voorbereiding voor het
hoogtepunt van het jaar,
namelijk de
zomerkampen.
Ik kijk er alvast naar uit!

Ik kan met veel plezier
terugblikken naar mijn
eerste jaar als
bondsleidster.
Elke zaterdag zag ik blije
gezichtjes en enthousiaste
leiding, en dat maakt mij
een zeer trotse
bondsleidster.
Dank je wel voor het
mooie jaar!
Veel liefs,
Laura
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Yesssssss, het is weer kamp-tijd!!
Hey KSA’ers, ouders, oma’s, opa’s, …! Wij doen mee met
Lekker op kamp. Als we superveel gele flapjes verzamelen,
trakteren Joyvalle en Appelsientje!
Voor 10 flapjes krijgen we al 1L gratis lekkere Belgische
unieke AA-melk of puur sinaasappelsap voor op kamp.
Met méér flapjes maken we kans op prijzen zoals een
make-over van ons lokaal of een foodtruck festival!
Heb je zo’n flapjes toevallig thuis liggen? Breng ze
dan naar de leiding van KSA Ten Rode voor 31 mei en help
ons zo mee sparen!
Alvast bedankt!
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Kampinformatie
Niemand… en dus zijn de
geboekte kampplaatsen
ondertussen te klein
geworden om er met onze
De Jonghernieuwers
hele groep te kunnen slapen.
trekken van 6 tot 16 juli op
Zoals vorig jaar boekten we
tentenkamp naar Heyd.
in hetzelfde domein een
kampweide.
Kort daarna trekken de
De Jongknapen zullen dit
Knapen van 16 tot 26 juli
jaar weer in tenten slapen.
op tentenkamp naar
We zijn ervan overtuigd dat
diezelfde prachtige
die stoere bende zich op die
kampplaats te Heyd.
manier kan voorbereiden op
De Kabouters, Pagadders en de tentenkampen die hen in
de toekomst te wachten
Jongknapen gaan van 3 tot
staan. Hun leiding slaapt ook
10 augustus op kamp naar de
in tenten, waardoor er meer
Kalei in Dilsen-Stokkem.
bedden zijn voor de 2
jongere groepen.
Om elk jaar opnieuw een
mooie kampplaats te
We kunnen er op voorhand
voorzien, worden de hemen
geen idee van hebben
reeds 4 jaar op voorhand
hoeveel KSA’ers er met ons
geboekt.
mee willen op kamp, maar
Wie had vier jaar geleden
ook met de extra
kunnen denken dat KSA Ten
slaapplaatsen vrezen we voor
Rode ondertussen meer dan
een plaatsgebrek…
350 leden zou tellen?
Als hoogtepunt van het
werkjaar staat jullie nog een
fantastisch kamp te wachten!

Heyd (Durbuy)

“Als hoogtepunt van het

werkjaar staat jullie
nog een fantastisch
kamp te wachten.”

Groot kamp: online inschrijven

Extra kinderen meenemen
mogen en
kunnen we niet doen
omwille van de verzekering
en brandveiligheid.
We zijn dus genoodzaakt
een inschrijvingsstop in te
lassen. Op die manier
houden wij ons aan de regels
en krijgt iedereen een
eerlijke kans om mee te
kunnen.
We hopen geen of toch zo
weinig mogelijk kinderen te
moeten ontgoochelen, en
hebben er alles aan gedaan
om dit te beperken!
Dit bondsblaadje wordt via
mail naar iedereen gestuurd
zodat elke KSA’er van de
inschrijvingsstop op de
hoogte is!
De praktische uitleg over het
online inschrijven vind je
hieronder terug, zet de data
alvast in jullie agenda
zodat je er snel bij bent!

De online inschrijvingen van het groot kamp verlopen gelijkaardig als de jaaren weekendinschrijvingen:
1)
2)
3)
4)

Surf naar www.ksa-oostkamp.be
Klik op het tabblad ‘inschrijven’
Kies voor ‘zomerkamp’ en kies de juiste ban
Vul de nodige gegevens in en dien het formulier in

Na de inschrijvingen ontvangen jullie een mail ter bevestiging.
Om alles vlot te laten verlopen wordt het inschrijven per ban op een andere tijd open gesteld.
Online inschrijven kan VANAF 27 mei tot en met 17 juni.
19.00 u.: Kabouters
20.00 u.: Jongknapen
21.00 u.: Jonghernieuwers
19.30 u.: Pagadders
20.30 u.: Knapen

!Hebben jullie thuis geen computer en/of internet? In dat geval kan je bondsleidster Laura op
bovenstaande uren bellen op het nummer 0496/42.74.17 om in te schrijven!
Voor vragen of uitleg kan je steeds naar het bovenstaande nummer bellen of mailen naar info@ksaoostkamp.be
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Gif Ma Gaspi
Beste KSA'ers, ouders,
leiding, oud-leiding,
Om onze activiteiten af te
sluiten hebben wij nog één
spektakel in petto, want
zoals elk jaar organiseren
de aspiranten een aspiactiviteit.
Dit jaar werd er gekozen
voor een openluchtfestival
voor jong en oud,
genaamd ‘Gif ma gaspi’.
Hierbij willen de aspi’s u
graag uitnodigen om deze
activiteit bij te wonen.
U zal kunnen genieten van
livemuziek van onder

meer Sam Van de Caveye,
die alom bekend is in
Oostkamp, samen met zijn
band ‘Lajos en the gang’.
Ook talloze andere bands
zullen iets brengen op het
podium!
Naast bands zal u ook
kunnen genieten van een
drankje en frietjes met
frikandellen!
Ook voor de kinderen is er
heel wat te beleven! Wij
hebben namelijk gezorgd
voor springkastelen en
popcorn!

Wij nodigen u dus graag
uit met het hele gezin!
Waar : domein de schakel
(Albrecht Rodenbachstraat
42)
Wanneer: 13 mei van 17u
tot 00u

Hopelijk tot dan!
Vriendelijke groeten,
De apsi's

“Dit jaar werd er
gekozen voor een
openluchtfestival voor
jong en oud, genaamd
‘Gif ma gaspi’.”
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Kalender
16 september 2017
30 april 2017
10 – 12 november 2017
23 – 25 februari 2018
2 – 4 maart 2018
16 – 18 maart 2018
4 – 11 augustus 2018

Contactgegevens
Vragen over de laatste activiteiten, het zomerkamp of iets anders?
Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaande gegevens:
Bondsleidster Laura Deboelpaep
0496/42.74.17
info@ksa-oostkamp.be
Banhoofd Kabouters Lindsey Desloover
0472/91.98.49
kabouters@ksa-oostkamp.be
Banhoofd Pagadders Hannah Van Eenoo
0497/39.72.51
pagadders@ksa-oostkamp.be
Banhoofd Jongknapen Keala Vanhandsaeme
0471/45.20.31
jongknapen@ksa-oostkamp.be
Banhoofd Knapen Daan Rosseel
0471/54.17.46
knapen@ksa-oostkamp.be
Banhoofd Jonghernieuwers Laurens Lescouhier
0494/08.68.92
jonghernieuwers@ksa-oostkamp.be

Startdag
Check your butt
Leidersweekend
Weekend Knapen (Brugge)
Weekend JHN (Brugge)
Weekend KAB, PAG, JKN
(Oostduinkerke)
Kamp KAB, PAG, JKN (Kasterlee)

