Jorokamp 2017
Beverlo
22-29 augustus

Hallo rekruut!
Jullie zijn door de loting gekozen om jullie districten te
vertegenwoordigen met alles wat je hebt! Doorheen de week
zullen jullie getest worden op alle vlakken: fysiek, mentaal… Om
jullie bij deze zware opdracht te helpen, heeft elk district ook een
begeleider aangesteld. Zij zullen alles in goede banen leiden en
jullie laten uitgroeien tot ware helden! Make your districts great
again!
District I
Het eerste district zal geleid worden door ‘Hanne de Hyena’. Ze
wacht tot de strijd gestreden is om dan genadeloos toe te slaan.
Deze vrouw heeft veel ervaring in ‘The Games’! Zelf won ze de
73ste editie en ze is nu bereid haar ervaring met jullie allen te
delen!
District II
District twee valt onder de leiding van ‘Taaie Yoni’. Het begrip
‘angst’ staat niet in zijn woordenboek en hij gaat geen enkele
uitdaging uit de weg! Van bloeddorstige wolven maakt hij
poeslieve chihuahua’s en om te ontspannen worstelt hij met
beren, niet de minste dus!
District III
De leidende rol binnen het derde district zal door ‘Luna de
Onbevlekte’ uitgevoerd worden. Op het eerste zicht liefdevol en
onschuldig, maar als het erop aan komt onverschrokken! Als je
de kans krijgt, word je hier maar best goede vrienden mee, want
goede bondgenoten in de strijd is als choco op een boterham
(niet te missen).
District IV
‘Gespleten Arno’ is de leidinggevende over district vier. Deze
jongeheer houdt zich meer in de schaduw, maar dat is dan ook
zijn specialiteit: sluwheid… Hij kan kijken in het donker, kan twee

weken zonder slaap en sommigen zeggen dat hij geboren en
opgegroeid is in de donkerste plekken van de aardbol. Rekruten
die zich niet gedragen of die denken dat ze hem een frats kunnen
wijsmaken: slaap met je ogen open!
District V
Weinigen kunnen wat zij kan en daarom is Flatterende Friedl
verkozen tot leidinggevende over district vijf. Bij Friedl zijn snelen schoonheid van uitvoering een must! Met haar uitstekende
techniek en snelheid kan ze iedereen aan. Wees op je hoede
wanneer deze vrouw in de buurt is!
District VI
De enige echte Veteraan Lars, ja je leest het goed! ‘The bearded
one’ heeft de rol van begeleider van district zes op zich genomen.
Net zoals Hanne heeft Lars al meegespeeld in de spelen, 2 keer
zelfs! Nog straffer: hij won beide keren! Een levende legende dus.
District VII
Laatste, maar niet de minste! District zeven moet qua begeleiding
zeker niet onderdoen want zij beschikken namelijk over een van
de slimste personen die dit land kent! Snuggere Dara is drie keer
zo snel als een rekenmachine en ze kan het boek ‘De Kunst van
de Spelen’ achterstevoren in het Hebreeuws opzeggen terwijl ze
op haar hoofd staat. Haar tactisch inzicht en algemene kennis
zullen dus gegarandeerd goed van pas komen.

Eten
De Hunger Games, je hoort het ook wel aan de naam: honger,
véél honger. Er komen dagen aan waarbij jullie zo veel inzettingsen doorzettingsvermogen nodig hebben dat overheerlijke en
gezonde maaltijden voor zich spreken. We hebben de beste koks
van de hele wereld bijeengeraapt speciaal voor jullie! Maar hier
mag je enkel van smullen als je je aan volgende kleine regels
houdt:
● We wassen de handen voor we aan tafel gaan
● Niemand loopt, duwt, stampt of trekt als hij/zij om eten
gaat
● We gooien niet met eten

Dagplanning
Hoe zal jullie trainingsschema er de komende dagen uit zien?
Horen we jullie al vragen. Wel hieronder zie je al een overzicht
van wat jullie mogen verwachten!
08.00u: Opstaan, wassen, kleren aan en ochtendgymnastiek
09.00u: Ontbijt
10.00u: Ochtendactiviteit
12.00u: Middagmaal
13.00u: Afwas + vrij spel
13.30u: Namiddagactiviteit
16.00u: Tussendoortje
16.15u: Vervolg van de namiddagactiviteit
17.30u: Vrij spel + klaarmaken om te eten
18.15u: Avondmaal
19.00u: Afwas + vrij spel
19.30u: Avondactiviteit
21.30u: Klaarmaken om te gaan slapen22.00u: Muisstil (of je
krijgt met Arno te maken!

Wat moet je zeker meenemen:
● Kledij
- Voldoende ondergoed
- Voldoende kousen
- Broeken (lange + korte)
- T-shirts
- Pulls
- Regenjas
- KSA-hemd en sjaaltje
- Stevige schoenen
- Pyjama
- Zwemgerief
- Verkleedkleren (Je beste rekruut/vermommings outfit)
- Kleren voor een casino-avond
● Toiletgerief
- Tandenborstel + tandpasta
- Washandje + handdoek
- Zonnecrème + aftersun
- Zeep + shampoo
- Anti-insecten product
- Zakdoek
- Borstel
- Eventueel geneesmiddelen (af te geven aan de
aankomst)
● Slaapgerief
- Kussen
- Slaapzak of donsdeken
- Onderlaken
● Eetgerief
- Beker
- Bord
- Bestek

leiding bij

- 2 genaamtekende keukenhanddoeken
● Varia
- Klein rugzakje (voor zwemgerief enz.)
- Balpen en papier om een briefje te schrijven naar mama en
papa
- Zaklamp
- Mutualiteitsklevers + ingevulde medische fiche
- Identiteitskaart /Kids ID
Wat nemen jullie in GEEN GEVAL mee:
● Nintendo’s en andere elektronische spelletjes
● iPod, mp3, gsm…
● Koeken, snoepen, chips, kauwgom en andere zoetigheden
● Andere onnodige waardevolle spullen
Opmerkingen:
● Er zijn bedden aanwezig. Een matje is dus niet nodig
● Gelieve kleren mee te geven die vuil mogen worden
● Gelieve al het materiaal van uw zoon/dochter te naamtekenen
zodat er geen verwarring ontstaat en spullen sneller bij de
eigenaar terechtkomen.
● Zorg er ook zeker voor dat alles in 1 valies of zak zit, zodat
afzonderlijke stukken niet verloren gaan op kamp of op de
bus!
Postkaartjes
Ook dit jaar kunnen jullie leuke KSA-postkaarten kopen. Postkaart
+ postzegel kosten samen 1 euro. Vergeet niet wat centjes mee
te brengen hiervoor.
Mama’s en papa’s kunnen ook een briefje of kaartje sturen naar:
KSA Deinze-Astene t.a.v. (naam kind)
Hunger Games Kamp
Kroonstraat 51
3581 Beverlo

Praktische info
We hopen dat jullie allemaal meegaan op ons rekruteringskamp
en verwachten jullie daarom graag op dinsdag 22 augustus om
14u45 aan de parking van de Brielpoort te Deinze. Dit jaar gaan
we heenwaarts met de bus. Gelieve op tijd te zijn zodat we tijdig
kunnen vertrekken! Op dinsdag 29 augustus keren we terug
huiswaarts. Hierbij wordt gevraagd dat de ouders zelf hun kind
komen halen aan het lokaal waar we verblijven. Gelieve te
komen ophalen om 14u.

ADRES : Lokaal ‘Het Mezennestje’, Kroonstraat 51, 3581 Beverlo
De medische fiche (zie laatste pagina’s) + identiteitskaart/kids-ID
+ eventuele geneesmiddelen kunnen bij aankomst worden
afgegeven aan de leiding.

Het kamp kost 100 euro. Gelieve dit te betalen voor 7 augustus
2017 op volgend rekeningnummer BE49 8601 0881 3871 met de
vermelding: Naam en voornaam lid + groep. Pas als wij de
betaling goed ontvangen hebben, is uw zoon/dochter
ingeschreven.

GSM-nummers bij vragen:
Arno: 0473 55 06 57 (Joro Astene)
Lars: 0494 81 05 03 (Joro Deinze)
Hanne: 0471 27 66 92 (Joro Astene)
Vele groetjes van jullie leiding en hopelijk
tot dan!
Hanne, Yoni, Luna, Karel en Arno (Joro
Astene)
Lars, Briek, Friedl en Dara (Joro Deinze)

Medische fiche
Mogen wij vragen deze fiche zo zorgvuldig mogelijk in te vullen en mee te geven met uw zoon of dochter.
De leiding heeft deze gegevens nodig om het weekend optimaal te kunnen organiseren. Als u bepaalde
zaken liever mondeling toevertrouwt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Persoonlijke gegevens
Naam:.................................................................................
Voornaam:.........................................................................
Geboortedatum: ...............................................................
Adres: ....................................................................................................................
Telefoon/GSM: .....................................................
Adres in geval van afwezigheid:
.........................................................................................................................
Telefoon/GSM in geval van afwezigheid:
.......................................................

Naam huisarts en telefoon huisarts:
.......................................................................................................

Medische gegevens
Bloedgroep en resusfactor: ........................
Vroegere ziekten en heelkundige
ingrepen:.................................................................................
Lijdt uw zoon/dochter aan:
Ο
suikerziekte
Ο
reuma
Ο
astma
Ο
huidaandoening
Ο
hartkwaal
Ο
hooikoorts
Ο
epilepsie
Ο
slaapwandelen
Ο
iets anders: ........................………………………………………..
Is hiervoor een behandeling of medicatie nodig ? (indien nodig de leiding contacteren zodat
zij bij noodgevallen weten wat ze moeten doen)
........................................…….………………………………..................................................................
..............................................................................................................................…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Werd uw zoon/dochter gevaccineerd tegen klem (tetanus) en zo ja, in welk jaar ?
.................….

Is uw zoon/dochter bijzonder gevoelig of allergisch voor:
geneesmiddelen?
Ο

Ja

Ο

Neen

Zo ja, welke? ...................................................................
bepaalde stoffen of levensmiddelen ?
Ο

Ja

Ο

Neen

Zo ja, welke? ....................................................................
Heeft uw zoon/dochter last van incontinentie (bedwateren) ?
Ο

Ja

Ο

Neen Ο

Dikwijls

Is uw zoon/dochter vlug moe?
Ο

Ja

Ο

Neen

Kan uw zoon/dochter deelnemen aan: (afgestemd op zijn/haar leeftijd)
Sport Ο
Ja
Ο
Nee
n
Spel Ο
Ja
Ο
Nee
n
Trektocht
Ο
Ja
Ο
Ne
en
Zwemmen
Ο
Ja
Ο
Ne
en
Moet uw zoon/dochter tijdens het weekend geneesmiddelen innemen ?
Ο

Ja

Ο

Neen

En zo ja, welke, hoe dikwijls en hoeveel ? .............................................................................
Is uw zoon/dochter vegetarisch?
Ο

Ja

Ο

Neen

Andere inlichtingen
...................................................................................................................................................
.................................................
...................................................................................................................................................
........................
.
Datum: .....................................................................
Handtekening:

