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81,8 km
2 in te laden containers

En een stuk of 10 examens of testen
Zover zijn we nog van het kamp verwijderd.

Maar niet getreurd, hier is alvast het kampboekje!
Nog 1 maand strijden en dan is het weer zover! Het KSA kamp komt er 

weer aan! 
 

Sommigen onder jullie gaan al jaren mee en zullen ondertussen al 
kampexperten zijn, maar voor anderen wordt dit een compleet nieuwe 

ervaring. Dit boekje is voor zowel de experten als de nieuwelingen 
gemaakt en bevat alles wat je moet weten om in juli op KSA kamp te 

kunnen vertrekken.

Zo vind je een door onze experten opgestelde lijst met alles wat in de
koffer moet zitten. Om buiten te spelen, te knutselen en jezelf beestig

te amuseren heb je natuurlijk de juiste spullen nodig, want je moet ook 
kunnen eten, slapen, jezelf wassen, ....

In dit boekje vind je ook alle belangrijke data, enkele kampregels,
contactgegevens en alle andere info die nuttig kan zijn voor de ouders

en voor de leden.

Dan kunnen we alleen nog maar zeggen: lees rustig dit boekje, bereid je
maar voor op het kamp en dan zien we jullie daar!

Vele groetjes, knuffels, kusjes, vuistjes van de leiding! Mopje!

Dit jaar is het voor het eerst in 2 jaar terug een “normaal” kamp. Geen 
mondmaskers (al mag u die altijd meegeven),  geen zelftesten meer (al 
bent u vrij die nog steeds te doen), niet meer in bubbels spelen of eten 

en vooral geen quarantaine meer! 

Met andere woorden. Dit kamp wordt een topeditie!

VOORWOORD CORONA OP KAMP
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ALGEMENE INFO
ALLES DUIDELIJK TEKENEN
Zowel kleren, ondergoed, veldbedden, bagage,  ... alles waar je 
je naam in zou kunnen zetten zet je hem er best in. Wij komen 
elk jaar thuis met heel wat verloren voorwerpen en de eigenaar 
vinden is niet altijd evident! 

GEEN SNOEP OP KAMP 
Waarom? Heel eenvoudig, wij hebben een kookploeg die 
heel de dag in de weer is om lekker eten voor ons allen 
te maken. Bovendien is er een 4-uurtje voorzien voor 
iedereen. Snoepgoed zal door de leiding afgenomen 
worden en in bewaring worden gehouden tot de terugkeer.

GEEN ELEKTRONICA
GSM’s en andere dure spullen horen niet thuis op kamp. Deze 
kunnen enkel stuk of verloren gaan. Kan je je ouders/vriendjes niet 
missen? Je kan steeds een brief of kaartje schrijven op kamp. 

ALTIJD TOEZICHT
‘s Avonds houdt de leiding om te beurt de wacht tot alles 
stil is en de meeste leden slapen. Wij verlaten ook nooit 
de kampplaats. We zijn ons ervan bewust dat we een 
grote verantwoordelijkheid dragen tijdens het kamp.  

REGELS ROND ZAKGELD
De jongste groepen hebben geen zakgeld nodig, enkel wat 
geld voor het kopen van kaartjes (€ 0,50/kaartje). Postzegels 
nemen ze zelf mee! 

BEZOEK OP KAMP
We weten dat er heel wat kinderen last kunnen hebben 
van heimwee. Toch is het niet de bedoeling dat de ouders  
langskomen op kamp, we bezorgen jullie kinderen veilig, 
tevreden en ongelooflijk moe terug thuis. 

ALGEMENE INFO
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VERTREK 
 

IEDEREEN VERTREKT IN UNIFORM! 

SKIM: 

ROBBEDOL:

P&V:

JIM:

ROODKAPJES:

WANNEER: 19 juli 
WAAR: VKSJ lokalen
UUR: 8u30
HOE: Fiets & lunchpakket

WANNEER: 22 juli 
WAAR: Station Lier 
UUR: 8u50
HOE: Trein 
MEENEMEN: Lunchpakket

WANNEER: 26 juli 
WAAR: Station Lier
UUR: 8u50
HOE: Trein
MEENEMEN: Lunchpakket

Gelieve bij vertrek het 
kidsId van uw kind af te 

geven. 

Enkel een klein rugzakje 
is mogelijk op de trein. 

Zorg dus dat alle bagage 
meegegeven is met de 

bagage inpak

WANNEER: 21 juli 
WAAR:  VKSJ lokalen
UUR: 8U30
HOE: Fiets & lunchpakket

WANNEER: 24 juli 
WAAR: Station Lier
UUR: 8u50
HOE: Trein 
MEENEMEN: Lunchpakket

KAMPARTIKELS 
In het kampartikel komt elke groep zijn of haar kampthema te weten. Alle ac-
tiviteiten (bosspellen, dorpspellen, knutselen, ...) zullen in dit thema zijn. Lees 
deze artikels zeker goed na, hier staat extra informatie mee op extra materiaal 
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PIEPERS & VOSKES ROODKAPJES

Heeey allerliefste vospi’s!!! 

Zoals jullie weten gaan we ieder jaar in juli op kamp en dat is dit jaar uiteraard niet anders. 

We gaan natuurlijk niet zomaar op kamp, maar wel op het magische                   kamp!!! 

Dit betoverende kamp zal plaatsvinden van 26 juli tot en met 31 juli. 

Ons vertrek zal plaatsvinden in het magische Lier waar we de 
trein richting Neerpelt nemen. 

Meer info over het vertrekuur en de bezoekdag vinden jullie in 
dit kampboekje. 

Wat moeten jullie zeker meenemen naar dit fantastische kamp? 

- Een witte T-shirt  
- Jouw strafste wapens voor tijdens de waterige toverspelen 
- Kleren die absoluut NIET meer proper moeten geraken 

- Je beste Disney-outfit 
- Een pot choco 

Check zeker ook de valieschecklist in het kampboekje voor wat er allemaal mee 
moet. 

 
Wie van jullie is er hét ultieme Disney-personage? 

Wie is er klaar om ons kamp om te toveren tot het beste 
Disney-verhaal ooit?!  

 
Wij zijn alvast heel benieuwd naar welke personages er allemaal meegaan!  

 
Tot in Lier op 26 juli waar ons magische vervoer alvast staat te wachten!! 

 
Dikke kussen van jullie favoriete Disney-leiding 

     
Liezelot in Wonderland Shrekkige Daan  Luna en de 7 

dwergen 
Olaffende Gilles Stitchige Viktor 

 

Heyyy liefste Roodkapjes, 
 

Het is weer tijd voor het leukste moment van het jaar: het kamp!! 
 

Dit jaar gaan we op kamp naar Neerpelt en maken we er weer een onvergetelijke week van! 
 

We gaan op kamp van 24 tot en met 31 juli. Zondag 24 juli vertrekken we samen met de 
kleine banners met de trein vanuit Lier richting Neerpelt. Verdere info omtrent het uur 

vinden jullie vooraan in het kampboekje. Vergeet zeker geen lunchpakket mee te nemen 
voor de eerste middag en we willen jullie ook vragen om een doos van jullie favoriete 

cornflakes mee te nemen en deze af te geven op de bagage-inpak. Een lege 
confituurpot/chocopot zullen jullie ook nodig hebben tijdens het kamp! 

 
We willen jullie niet langer meer in spanning houden, het kampthema van dit jaar isss: 

Wie wordt de nieuwe Ketnetwrapper?!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
We ontdekken tijdens het kamp wie van jullie geschikt is om zich aan te sluiten bij ons 

Ketnet-wrapper team. Jullie zullen hiervoor een reeks van testen moeten doorlopen en op 
het Gala van de Gouden K’s ontdekken we wie van jullie de training heeft doorstaan en 

bekroond wordt tot echte Ketnet-wrapper. Voor het gala ontwerpen we onze eigen T-shirt 
dus vragen we jullie om een witte T-shirt mee te nemen die versierd mag worden. 

 
Wij kijken er alvast enorm hard naar uit! 

 
Veel groetjess, 

Ketnet-wrapsters Kato en Joke xxxxx 
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THE MASKED ROBBEDOLLER 
Hey allerliefste, gekste en vooral mega toffe robbedolliesssss, 

Na een heel jaar vol leuke activiteiten sluiten we het KSA jaar af met een bangelijk 
en vooral onvergetelijk avontuur in Neerpelt. 

Dit jaar draait ons kamp rond “The Masked Singer”. Eerst en vooral is het 
natuurlijk belangrijk om de ideale stem te krijgen om op te treden op het grote 
podium van de tatertafel, maar ook een bangelijke outfit mag niet ontbreken! 
Vergeet dus zeker geen verkleedkleren mee te nemen, zodat niemand jou kan 
herkennen.                                                                                                                                                
Neem ook een witte t-shirt mee die we kunnen versieren en kleren die vuil 
mogen worden voor onze legendarische vettige spelen. 

Ons knotsgekke avontuur begint op 22 juli. We nemen samen de trein om ons 
nieuwe kampterrein te ontdekken (meer info over het exacte uur en de plaats van 
vertrek vind je in het kampboekje).                                                                                                                
Op 31 juli doen we onze maskers af en loopt onze reis doorheen verschillende 
identiteiten op zijn einde.  

Hopelijk kijken jullie er al naar uit!!!! 

Wij hebben er alvast heel veel zin in. 

Gemaskerde groetjes, 

Eva en Lien 

 

ROBBEDOL JIM
 
Dear Jimmers, 
 
Welcome to the fabulous life of The Kardashians.  Dit jaar staat heel ons 
kamp in thema van de familie Kardashian. Zo ontdekken we doorheen het 
kamp wie de grootste dramaqueen is, wie de grootste fashionsense heeft 
en bij wie geld vaak boven alles komt te staan.  Jullie zullen talloze keren 
op de proef worden gesteld en zo komen we te weten wie de top bereikt 
en wie door alle fame ten onder zal gaan.  
 
Fashion, Money and Fame zijn de 3 centrale gedachtes doorheen heel dit 
kamp. Hou deze dus goed in jullie achterhoofd. 
Op het einde van het kamp gaan we als 1 familie naar het grootste event 
van het jaar. Welk event dit is, laten we nog even in het midden, maar 
vergeet zeker geen gepaste outfit voor elk weertype. Daarnaast brengen 
jullie best ook een wit kledingstuk mee (of een kledingstuk dat na dit kamp 
niet meer hetzelfde zal zijn).  
Omdat The Kardashians al eens houden van een goede vakantie, mag dit 
zeker niet ontbreken in ons kamp. Neem hiervoor zeker een gepaste 
rugzak (en een matje) mee.  
 
We hope to see all of you gorgeous people at the beginning of this crazy 
week.  
With all the love, 
Chris Jenner and Caitlyn Kardashian 
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SKIM
Hey lieve vrienden!! 

JAJA het is weer zover, de leukste tijd van het jaar is aangebroken.  
WE GAAN OP KAAAAMP WOEHOEEEW 

Naar jaarlijkse gewoonte draait ons kamp om een bepaald thema. Dit jaar is dat niets minder 
dan… (tromgeroffel) LEVENSWEG!!! IT’S THE CIRCLE OF LIFEEEEEEEEE (schijf ofni 

ofwel).  
We beginnen dit onvergetelijke kamp als de foetus die we ooit waren en eindigen als oude 
mékes in een bejaardenhuis. Natuurlijk wel als coole mékes die een rolstoelrace doen door 

de gangen van het rusthuis he duh. 

We verwachten jullie allemaal op 19 juli gepakt en gezakt met de fiets om 8u30 aan VKSJ, 
uiteraard in uniform. Wat er juist in die fietszakken moet zitten horen we jullie vragen? Wel 
wij hebben het ultieme lijstje gemaakt dat hieronder te vinden is. Vergeet ook zeker niet je 

fiets te laten checken bij de fietsenmaker! Doe dit zeker een paar dagen op voorhand zodat 
die op tijd kan gemaakt worden. 

Ultieme fietszaklijstje: 

- FLUOVEST  
- Matje  
- Slaapzak  
- Petje 
- Kleren voor 3 dagen  
- Deo (voor al die stinkiewinkies onder ons) 
- Zwemgerief en handdoek  
- Lekker hapje te eten voor ‘s middags 
- DRINKENBUS  
- Toiletzak met tandenborstel en alle nodige essentials 
- Zonnecrème 
- Zakgeld (voor als je iets lekkers wil kopen op driedaagse) 

Voor op kamp zelf vragen we jullie ook om een witte T-shirt in jullie valies te steken! Voor de 
rest kunnen jullie het lijstje volgen dat in de kampjofel opgesteld staat. Vergeet ook zeker de 

WC-eend niet! 

Wij kijken er al heel hard naar uit om met jullie opgescheept te zitten!! 

LOVIES VAN ONS (Leenx2 en Julei dus) XXXXX 

07.45 u : Opstaan leiding

08.00 u : Opstaan en wassen leden

08.30 u : Ochtendformatie (in hemd!)

08.45 u : Ontbijt

09.15 u : Voormiddagactiviteit

12.00 u : Middagmaal

13.00 u: Platte rust

14.00 u : Namiddagactiviteit 1

16.00 u : Vieruurtje

16.15 u : Namiddagactiviteit 2

18.00 u : Avondmaal

19.00 u : Avondactiviteit

20.00 u : Wassen en omkleden lagere school

20.30 u : Avondformatie

20.45 u : Taptoe

21.00 u : Piepers & Voskes, Roodkapjes en Robbedol gaan slapen

23.00 u : JIM en SIM gaan slapen

EEN DAGJE OP  KAMP
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Is de post al geweest? Wanneer komt die dan? Wanneer krijgen wij onze 
post? Is de postbode vanmorgen al geweest? Heb ik post? …

Elke dag krijgen wij deze vragen minstens drie maal gesteld door elk kind.
Daarom is het altijd leuk om een briefje te schrijven. Maak uw dochter/zoon,
kleinkind, vriendinnetje/vriendje, … gelukkig en stuur hem/haar een briefje of

kaartje naar het volgende adres:

Houdt er rekening dat er een feestdag 
valt in het kamp. Hierdoor kan de 

post extra vertraging hebben. 
Verzend je postdus zeker op tijd 
(of misschien al voor het kamp)

Op kamp kunnen er kaartjes gekocht worden tegen € 0,50 per kaartje. Zie wel
dat uw kind voldoende postzegels bij heeft. Één kaartje met postzegel krijgt 

uw kind van KSA.

POST

Naam 
groep 

Kampplaats de Nulenstraat
de Nulenstraat 50

3930 Hamont-Achel

KAMPPRIJS
Piepers & Voskes: 125 euro
Roodkapjes: 140 euro
Robbedol: 155 euro
Jim: 165 euro
Skim: 180 euro 

Niet leden: + 10 euro voor de verzekering

STEUNFONDS
Om de financiele drempel te verlagen kan de prijs eventueel in samenspraak 
herbekeken worden. We willen natuurlijk graag dat alle kinderen die meewillen 
ook meekunnen op kamp. Om dit waar te maken kunnen wij in samenwerking 
met het steunfonds van KSA nationaal een duit in het zakje doen. Spreek hier 
dus gerust leider Pieter over aan of bel hem even op. (tel: 0495266887) 
Uiteraard blijft deze info vetrouwenlijk.

MUTALITEIT
Indien aangesloten bij mutualteit kan er een deel van de kampprijs 
worden teruggetrokken. Breng het papier van de mutualiteit mee naar 
de bagageinpak zodat wij het kunnen ondertekenen of vraag ernaar via  
ksa.broechem@hotmail.com. 

STORTEN
Je kan het bedrag (& eventuele bijdrage) storten op BE29 7512 0732 0564 
met duidelijk vermelding van de naam en de groep.

Als meerdere kinderen per gezin meegaan, betaalt de oudste de volledige
kampprijs. Al de andere kinderen die mee op kamp gaan krijgen elk 5 euro
korting.
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CONTACT OP KAMP

LIEZELOT VANLATHEM
0497 85 53 33 
Hoofdleiding

JOSEPHINE JORIS
0475 43 35 85 

Hoofdkok 

BAGAGE INPAK
VRIJDAG 15 JULI 

18U00-19U00 
aan de lokalen in de rubenslaan 

WAT NEEM JE ZEKER MEE NAAR DE BAGAGEINPAK? 
 � Veldbed & valiezen 
 � Strookje GDPR (tenzij dit online is ingevuld, zie pagina 22)
 � Afgedrukt medische fiche (tenzij dit online is ingevuld, zie pagina 22)  

 � Piepers en Voskes = Choco
 � Roodkapjes = Cornflakes
 � Robbedol = Confituur
 � Jim = Een pak sponsjes
 � Skim = WC-eend
 � Leiding = Hagelslag

Gelieve meteen alle bagage mee te geven op de bagage-inpak, op de trein of
bus is er immers geen plaats om nog bagage mee te nemen.

Ook zouden wij willen vragen geen grote trolly’s mee op kamp te geven. Dit is 
namelijk zeer onhandig om te laden in de container en over het (gras)terrein te 

sleuren. Het is dus gemakkelijker om een grote sportzak mee te geven. 
Bedankt!

WAT ALS IK NIET KAN?
 
Bent u niet thuis op de dag van de bagage-inpak en je kan je bagage niet met
iemand meegeven? Geef ons even een seintje, dan bestaat de mogelijkheid 
om de bagage vroeger binnen te brengen. Later gaat echter niet want op het 
einde van de dag wordt de container afgesloten.
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WAT IN DE VALIES?
Speelkledij: 

 � Lange broeken
 � 5 shortjes
 � Warme truien
 � 6 T-shirts
 � 8 paar kousen
 � Petje 

Schoenen: 
 � Stevige wandelschoenen
 � Loopschoenen (sneakers)
 � Sleffers, adiletten, ... 
 

Regenkledij: 
 � Regenjas (KW)
 � Rubberen laarzen 
 

Zwemgerief: 
 � Badpak of bikini
 � Grote handdoek
 � Zwembandjes (indien nodig)
 � Rugzak voor dagtocht 
(zonder snijdende bandjes) 

Slaapgerief: 
 � Pyjama
 � Knuffeldiertje
 � Slaapzak & fleecedeken
 � Veldbed (GEEN LUCHTMATRAS)

 

Wasgerief: 
 � Waskom
 � 6 washandjes
 � 5 handdoeken
 � Tandenborstel
 � Tandpasta
 � Kam of borstel
 � Haarrekkers
 � Zonnecrème (hoge factor)
 � Aftersun
 � Shampoo & zeep  

Eetgerief 
 � Bord of gamel
 � Beker
 � Bestek (mes, vork, lepels)
 � 2 keukenhanddoeken 

Allerlei 
 � Zaklamp
 � Zakdoeken
 � Drinkbus
 � Kapstok voor uniform
 � Schrijfgerief & briefpapier
 � Postzegels! 
 � Boek of strip voor platte rust
 � Klein beetje geld voor kaartjes  
(€0,50/stuk)

 � Eventuele mondmaskers 

EXTRA IN DE VALIES
Piepers & voskes: 

 � Witte T-shirt
 � Strafste wapens voor tijdens de waterige toverspelen
 � Kleren die absoluut NIET meer proper moeten geraken
 � Je beste Disney-outfit 

Roodkapjes: 
 � Lege confituur of chocopot
 � Witte T-shirt
 � Vuile kleren 
 

Robbedol: 
 � Witte T-shirt
 � Verkleedkleren (waarin je onherkenbaar bent)
 � Kleren die vuil mogen worden 
 

Jim: 
 � Outfit voor elk weertype
 � Witte T-shirt 

Skim: 
 � Witte T-shirt
 � Kleren die vuil mogen worden

 

Op de fiets: 
 � Fluovest
 � Matje 
 � Slaapzak 
 � Petje
 � Kleren voor 3 dagen 
 � Lunchpakket voor dag 1
 � Drinkenbus 
 � Toiletzak
 � Zonnecrème
 � Zakgeld
 � Skim: Zwemgerief
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BEZOEKDAG
31 JULI

De bezoekdag verloopt dit jaar iets anders. In plaats van 2 aparte bezoekdagen 
doen we er dit jaar 1 gezamenlijk. Deze zal plaatsvinden bij de mannen, waar u 
naar gewoonte een broodje zal kunnen eten. Hieronder een dagoverzicht: 

 10u30: Ophalen kinderen & valiezen op het vrouwenterrein
 11u30: Gezamenlijke verplaatsing naar het mannenterrein (15 min rijden) 
 12u00: Broodjes (zie link onderaan)
 13u00: Sketches gevolgd door de slotformatie

ROUTEBESCHRIJVING MANNENTERREIN: 

Adres: Bergerheidestraat, 3950 Bocholt 

 Via Brogelerweg de Galgenbergstraat inslaan. 
 Na 700m bereikt u een Y-splitsing
 Slaag hier rechtsaf en rij 200m 
 Het terrein ligt aan uw rechterzijde 

BESTELLEN BROODJES:

FORMATIELIEDEREN
OCHTENDLIED:

JONG EN BLIJ, GAAN WE FRANK EN VRIJ ER VANDAAG WEER 
EENS FIJN VANDOOR. ZONDER LIED ECHTER GAAT HET NIET 
ZING DAAROM ALLEN MEE IN KOOR. WAAR WIJ GAAN, GAAT 

ONS LIED MET ONS MEE HOOR MAAR, HET KLINKT OVER 
LAND, OVER ZEE. WIJ ZINGEN VROLIJK EN BLIJ, WANT DAT 

MAG OP ZO’N ZONNIGE, STRALENDE DAG HIPHOI

AVONDLIED:
O HEER, D’AVOND IS NEERGEKOMEN, DE ZONNE ZONK, HET 
DUISTER KLOM. DE WINDEN DOORRUISEN DE BOMEN. EN 

VERRE STERREN STAAN ALOM... WIJ KNIELEN NEER OM U TE 
ZINGEN IN ‘T SLAPEND WOUD ONS AVONDLIED. WIJ DANKEN 

U VOOR WAT WE ONTVINGEN, EN VRAGEN, HEER, VERLAAT 
ONS NIET! KNIELEN, KNIELEN, KNIELEN WIJ NEDER, DOOR DE 
STILTE WEERKLINKT ONZE BEÊ LUIST’REND FLUIST’REN KRUI-
NEN MEE EN STERREN STAREN TEDER. GEEF ONS HEER, ZEGEN 

EN RUST EN VREÊ

FORMATIELIED:
OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET EEN LACHEND GEZICHT, MAKEN 
WE ALTIJD NIEUWE VRIENDEN OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET 
EEN LACHEND GEZICHT, MAKEN WE ALTIJD NIEUWE VRIEN-

DEN ALS JE BLIJ EN VROLIJK WIL ZIJN, KOM DAN BIJ ONS ALS 
JE HOUDT VAN EEN LIED EN EEN FEEST, KOM DAN BIJ ONS OM-
DAT WE KSA’ERS ZIJN MET EEN LACHEND GEZICHT, MAKEN WE 
ALTIJD NIEUWE VRIENDEN OMDAT WE KSA’ERS ZIJN MET EEN 

LACHEND GEZICHT, MAKEN WE ALTIJD NIEUWE VRIENDEN.

https://forms.gle/wnGuce5PUynFmYZy5
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https://forms.gle/JDkpfZyU8vPH4Ka37

Het medische fiche is online in te vullen. Zo hoeft er niets afgedrukt te worden 
of extra meegenomen worden naar de bagageinpak en kunnen wij waar we ook 

zijn aan de nodige informatie.

VUL HET FORMULIER IN VIA VOLGENDE LINK: 

MEDISCHE FICHE

Dat kan, op onze site onder “bestanden” vindt u een downloadbaar bestand of 
druk het via deze link af: https://bit.ly/3fsEhvP. Vergeet dit fiche dan ook niet 

mee te nemen naar de bagageinpak.

DRUKT U HET FORMULIER TOCH LIEVER AF? 


