
  

In volle glorie 

naar de prehistorie! 
 

De leiding neemt jullie gedurende 10 dagen mee naar de eeuwenoude prehistorie bij de 

dinosaurussen en oermensen. Samen keren we terug in de tijd en ontdekken we al wat de 

wondere wereld van de oertijd te bieden heeft. Krijg je er al zin in? Wij zeker wel!  

 

Op deze brief vind je alvast heel wat informatie om je volledig voor te bereiden op jouw 

avontuurlijke zomer, maar via het kampboekje (dat je later ontvangt bij inschrijving) 

brengen we jullie nog verder op de hoogte.  

 

Waar gaan we heen?  

 
Kamphuis “Pexhof 2” 
Pexhofweg 5 
3670 Oudsbergen 
 

Wanneer keren we terug in de tijd?  

 
Maandag 11 juli       Vertrek voor iedereen behalve leeuwkes om 8u30 aan de Qubus (trein) 

Donderdag 14 juli  Vertrek voor de leeuwkes om 10u aan het Materplein (bus)  

Woensdag 20 juli   Terugkeer van iedereen + bezoekdag 

 

!Opgelet! Dit zijn slechts richturen, want de uren zijn nog niet bevestigd. In het 

kampboekje zullen de definitieve uren nog meegedeeld worden.  

 

Kostprijs: 
 

De leeuwkes betalen 115 euro voor de reis naar de oertijd, de andere groepen betalen 160 

euro. Ook dit jaar is er voor ieder lid een originele kamp-T-shirt en een mouwschildje 

inbegrepen in de kampprijs. Bij vertoon van een OK-pas wordt een vierde van de prijs 

aangerekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Inschrijven: 

 

Gelieve jullie kind(eren) online in te schrijven op ksa-mater.be/kamp en dit voor zondag 12 

juni. Vorige jaren konden wij helaas niet bij jullie langskomen door corona, maar dit jaar 

komen we naar trouwe traditie weer bij elk van jullie thuis langs om jullie inschrijving 

voor kamp te voltooien. Standaard komt de leiding van het oudste lid hiervoor langs, 

behalve bij de leeuwkes. Bij de jongsten komt de leeuwkesleiding persoonlijk langs, 

omdat dit voor vele leden de eerste keer kamp is. Indien je als ouder van kinderen in 

oudere groepen wenst dat de leiding toch langskomt, kan dit zeker. Laat ons dit gewoon 

weten via mail.  

 

 

Bezoekdag: 
 

De bezoekdag gaat dit jaar weer door! Joepie! Wij 

ontvangen jullie graag talrijk op woensdag 20 juli. 

Opnieuw zullen wij een dag vol animatie voorzien en 

kunnen jullie smullen van heerlijk eten bereid door 

onze kookploeg. De prijs voor dit maal is 17 euro 

voor een volwassene en 12 euro voor een kind. Voor 

kinderen die mee waren op kamp is het eten 

inbegrepen in de kampprijs.  

 

Normaal gezien voorzien wij dit jaar opnieuw een 

bezoekdagbus. Deze bus vertrekt om 7u30 op het 

Materplein en keert huiswaarts om 17u. Ouders die 

hun kind(eren) op de terugweg meenemen, kunnen dit 

aanduiden op de website. Indien je jouw kind niet kan 

komen ophalen op de kampplaats, zal die ook mee 

kunnen met de bezoekdagbus. Opgelet: Dit is nog niet 

officieel.  Als er te weinig interesse is, zal er geen bus 

ingelegd worden. Meer info over de inschrijvingen 

voor de bus wordt later gecommuniceerd. 

 

Vragen? 

 

Indien je nog met vragen zit, contacteer dan zeker iemand van onderstaande personen!  

 

Dit jaar werken we ook met een WhatsApp-groep per leeftijdscategorie. Als die nog niet 

in het begin van het jaar aangemaakt werd, kunnen jullie via de online inschrijving aan 

deze groepen toegevoegd worden. Via dit kanaal kunnen jullie de gehele leiding van de 

groep, de hoofdleiding en eventueel andere ouders vragen stellen. 

 

 

 

http://ksa-mater.be/kamp


  

Leeuwkes: 

Sam Van Maelzaeke  0488/98 87 83 leeuwkes@ksa-mater.be  
 

Jongknapen: 

Fleur De Turck 0476/41 79 30 jongknapen@ksa-mater.be  
 

Schildknapen: 

Isaure Vanden Abeele  0491/59 57 78 schildknapen@ksa-mater.be  
 

Knapen:  

Hanne Vande Catsye 0468/13 02 06 knapen@ksa-mater.be  
 

Jonghernieuwers: 

Aude De Bock     0496/91 13 87       jonghernieuwers@ksa-mater.be  
 

Hernieuwers: 

Wies Vanden Berghe 0473/42 50 14              hernieuwers@ksa-mater.be  
 

Hoofdleiding: 

Aude De Bock     0496/91 13 87 
Hannah Van Daele                     0483/38 92 41       hoofdleiding@ksa-mater.be 

Piet De Jaeger     0489/76 01 39         
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