
 

KAMPBOEKJE -12 
Lichtervelde  

Thema: Super mario 

3-4-5 februari 2023 

   

 

 KSA Varsenare Super Mario 
 

 

 

 

 

  



 

Algemene info 

Vertrek 

We spreken op vrijdag 3 februari om 19u30 af aan het heem te 

Lichtervelde. Het is best dat de gasten al iets gegeten hebben voor 

vertrek. Het thema van dit kamp is Super Mario. Het zou dus leuk zijn 

moesten de gasten als Super Mario personages verkleed zijn. 

Terug 

Voor de terugkeer spreken we graag af om 12u30 op zondag 5 

februari aan het heem te Lichtervelde.  

Vervoer 

Net als andere jaren rekenen we op de ouders voor het vervoer van 

de gasten heen en terug van het heem. Gelieve ook met andere 

ouders te bespreken als het niet mogelijk is om zelf één van deze 

dagen te rijden. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om ons een 

mailtje te sturen en dan zullen we samen kijken voor een oplossing. 

Gelieve dit tijdig te doen zodat we op tijd een oplossing kunnen 

voorzien. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Adres 

Radar Afrit 9 

Gentweg  

8810 Lichtervelde 



 

Wat neem je mee? 
- Pyjama en knuffelbeer 
- Broeken 
- Onderbroeken (minstens 1 per dag) 
- Kousen (minstens 1 paar per dag) 
- T-shirts 
- Truien 
- Schoenen om te stappen 
- Schoenen die vuil mogen worden 
- Regenkledij (hopelijk niet, maar je 
weet nooit) 
- Badhanddoeken 
- Washandjes 
- Keukenhanddoek 
- Zeep 
- Zaklamp 
- Bestek 
- Tandenborstel en tandpasta 
- Medische fiche + 2 gele plakkertjes 
- Kussen 
- Laken 
- Bedovertrek 
- Hoeslaken 
 

 
 
Wat neem je niet mee? 
- GSM, laptop… 
- Snoep 
 
 

Opgelet! 
Zorg ervoor dat je niet je 
mooiste kleding meeneemt! 
Doorheen het kamp zou je 
namelijk wel eens erg vuil 
kunnen worden! 
 
 

  



 

Leiding 

KAB JKN +12 

Brent Dedeckere (banleider KAB) 
0492 72 46 93 
 
Thiemen Vool 
 
Ferre Neirynck 
 
Mauro Vanstechelman 
 
Jordy Vandenabeele 
 
Frederik Soetens 

Yarne Schoonbaert (banleider 
JKN) 
0491 59 74 04 
 
Remo Vanstechelman 
(bondsleider alleen in nood) 
499 81 16 56 
 
Flor De Brabander 
 
Cédric Baert 
 
Kyle Vools 
 
 
 
 

Stan Decorte (banleider +12) 
0470 22 85 16 
 
Sander Calleeuw 

 
Siebe Lambert 
 
Jasper Jonckheere (bondsleider 
alleen in nood) 470 33 03 93 
 
Bert Vandycke (bondsleider 
alleen in nood) 495 63 86 31 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koks 

Het eten zal voorzien worden door 3 van onze leuke oud-leiding die heel lekker kunnen 
koken! Namelijk Lucas, Maarten en Yorick. 


