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Liefste leden, beste ouders

Na wat we weeral een bewogen KSA-jaar mogen noemen is het eindelijk
weer tijd voor ons fantastische kamp! Voor velen is het een jaarlijkse

gebeurtenis, voor andere de eerste keer.

Dus waar kan je je juist aan verwachten?
In het kort is het kamp een verzameling van de beste KSA activiteiten! 

Elkaar nog beter leren kennen, zwemmen, vuur maken, liedjes zingen, op 
dagtocht of op 2-daagse gaan, bosspellen, zelfstandigheid, lekker eten 

en uiteraard de KSA-proeven.

Speelproef, sjorproef, vuurproef, bijlproef en open moment.
We trekken dit jaar naar Bocholt in de provincie Limburg. Tussen een 

uitstrekkend landschap van weien ligt onze prachtig terrein dat we zullen 
ombouwen tot onze thuis.

Verder in dit boekje vind je al de nodige informatie over het kamp. Van 
vertrekdatum tot de inhoud van je bagage, alles staat er in!

Is er toch nog iets onduidelijk? Aarzel dan niet om mij of de leiding van je 
groep vragen te stellen.

Wij kijken er alvast allemaal heel hard naar uit, en met iedereen erbij 
maken we er samen een fantastisch kamp van!

Tot dan,
Maarten

BONDSARTIKEL CORONA OP KAMP
Nee hoor, dit jaar niet meer!

Het is het eerstje jaar in 2 dat we terug een “normaal” kamp kunnen 
noemen. 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!
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KAMPKALENDER
      VRIJDAG 15 JULI                ZONDAG  17 JULI 
       Kampvergadering           Vertrek Leiding & Hernieuwers
 
   MAANDAG 18 JULI                DONDERDAG 21 JULI 
 Vertrek Jong-Hernieuwers                 Vertrek Knapen
 
   VRIJDAG 22 JULI                          ZONDAG 24 JULI 
      Vertrek Grote ban          Vertrek Kleine Ban 
 
 MAANDAG 25 JULI                     DINSDAG 26 JULI 
            Bezinning                   Dag van de leiding
 
WOENSDAG 27 JULI       DONDERDAG 28 JULI 
            Dagtocht                                        Stiekeme dag
 
    VRIJDAG 29 JULI                 ZONDAG 31 JULI 
  JH-show / Antibestekdag                     Bezoekdag

KAMPPRIJS
Kleine Ban : € 140
Grote Ban : € 155
Knapen : € 165
Jong-Hernieuwers : € 185
Hernieuwers :  €205

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.

STORTEN
Je kan het bedrag storten op BE29 7512 0732 0564, mededeling : inschrijving 
kamp + naam zoon + groep. Gelieve voor 13 juli te betalen. Wij hebben dan 
nog tijd om alles te controleren. 

In de kampprijs zit ook het zakgeld voor het kamp inbegrepen. Dit zakgeld 
wordt gebruikt voor : een zwempartij , een ijsje op dagtocht, een extra drankje 
op 2-daagse, …

Enkel een centje voor kaartjes en postzegels te kopen is aangeraden. Dit moet 
echter geen groot bedrag zijn. Kaartje : €1    Postzegel : €1

Wanneer er broers of zussen mee op KSA kamp gaan, gaat er vanaf het twee-
de kind €5 van de kampprijs af. 



6 7

KAMPVERGADERING VERTREK 
IEDEREEN VERTREKT IN UNIFORM! 

Wees zeker op tijd! Anders moeten je medeleden en leiding wachten en kan 
het zijn dat je de trein mist. Als er toch problemen of hinder zijn, breng dan zo 

snel mogelijk de leiding van je zoon op de hoogte! De Grote en Kleine ban 
brengen enkel drinken voor onderweg mee. Eten wordt voorzien op de kamp-

plaats.

HERNIEUWERS:

JONG-
HERNIEUWERS:

GROTE BAN:

KLEINE BAN: 

WANNEER: Zondag 17 juli
UUR: 08u00 
WAAR: Fransiscusheem
HOE: Fiets

WANNEER: Maandag 18 juli
UUR: 09u00 
WAAR: Fransiscusheem
HOE: Fiets

WANNEER: Vrijdag 22 juli
UUR: 8u50 
WAAR: Treinstation Lier
HOE: Trein

WANNEER: Zondag 24 juli
UUR: 8u50
WAAR: Treinstation Lier
HOE: Trein

KNAPEN: WANNEER: Donderdag 21 juli
UUR: 09u00 
WAAR: Fransiscusheem
HOE: Fiets

VRIJDAG 15 JULI 
20.00 UUR

aan het fransiscusheem 

WAT NEEM JE ZEKER MEE? 
 � Je bagage 
 � Ingevuld medische fiche (tenzij dit online is ingevuld, zie pagina 21)
 � Kleefbriefje mutualiteit 

 � Kleine Ban = een pot confituur (450gr) en een pot choco (450gr).
 � Grote Ban = bakboter (500gr) en een pak schuursponsjes
 � Knapen = 1kg spaghetti en een pak schuursponsjes.
 � Jong-Hernieuwers = 1Kg penne (pasta) en bakboter (500gr)
 � Hernieuwers = 1Kg spaghetti en hagelslag (600gr)

Alle leden worden in uniform verwacht tijdens de kampvergadering.

Ouders mogen uiteraard tijdens de kampvergadering aanwezig blijven.  
Eventuele vragen kunnen dan zeker gesteld worden.

Als je niet naar de kampvergadering kan komen of je bagage niet kan binnen-
brengen, neem je best contact op met je leiding. Deze kunnen ervoor zorgen dat 

je bagage toch in de container raakt.
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KAMPARTIKELS 

KLEINE BAN

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 

dat meegenomen moet worden. Bij extra vragen aarzel dan niet om de lei-
dingsploeg te contacteren! 

 

 

問候
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GROTE BAN

BATTLE OF THE 
CLANS

Al eeuwen lang situeert KSA Broechem zich in een gruwelijke oorlog tussen 
verschillende vijandelijke Jeugdbewegingen. Om onze toekomst in deze strijd 
te verzekeren zoeken wij natuurlijk ook de strafste leden. Daarom hebben we 
een legendarische beproeving opgesteld die jullie onder elkaar zullen moeten 

uitvechten…

De Highland games, al sinds de 11de eeuw één van de meest gevreesde 
krachtmetingen op aarde. Een strijd tegen de natuurelementen , maar vooral 
ook tegen elkaar in. Voordat jullie aan de Battle of the Clans kunnen deelne-
men moeten jullie natuurlijk ook voorbereid zijn. Daarom zullen wij, de leiders 
van Clan Mac-GB, jullie de eerste dag een korte maar efficiënte bootcamp ge-
ven zodat jullie als volwaardige kandidaten aan de games kunnen beginnen.

 Jullie zullen allemaal afzonderlijk als clanhoofd een clan vertegenwoordigen 
(denk maar al na over een clannaam, en gepaste kledij). Elke dag zullen er 

verscheidene disciplines plaatsvinden die jullie mentaal en fysiek op de proef 
stellen. Wie gaat ten onder? Wie houd het hoofd koel?  Maar vooral: wie wordt 

er bekroond tot Heerser der Highlands 

Maak KSA Broechem trots!

Groetjes
Clan Mac-GB Leaders McLucky, McJappe en McSekke

KNAPEN

De Maffiose Knaapkens  

CCaarrii  rraaggggaazzii,,  aallss  lleeiiddiinngg  hheebbbbeenn  wwiijj  ddiitt  jjaaaarr  ggeemmeerrkktt  ddaatt  ddee  kknnaappeenn  hhuunn  ssttoouuttee  sscchhooeenneenn  aall  
wweell  eeeennss  ggrraaaagg  aaaannttrreekkkkeenn..  OOmm  ddee  kknnaappeenn  hhiieerriinn  nnoogg  bbeetteerr  ttee  mmaakkeenn,,  kkuunnnneenn  zzee  ddiitt  jjaaaarr  
mmeeee  oopp  ttrraaiinniinnggsskkaammpp  oomm  oommggeettoovveerrdd  ttee  wwoorrddeenn  ttoott  eecchhttee  bbeennddeelleeddeenn..  EEnn  nniieett  zzoommaaaarr  
bbeennddeelleeddeenn,,  wwiijj  zziijjnn  hhooooggsstt  ppeerrssoooonnlliijjkk  aaffggeevvaaaarrddiiggdd  ddoooorr  ddee  ffaammiilliiee  CCoorrlleeoonnee  eeeenn  vvaann  ddee  
mmaacchhttiiggssttee  ffaammiilliieess  iinn  NNeeww  YYoorrkk  ((jjaarreenn  ’’4400))..  AAllss  jjuulllliiee  ddiitt  kkaammpp  eerr  iinn  ssllaaggeenn  ddee  
ttrraaiinniinngg  aaff  ttee  wweerrkkeenn,,  zzuulllleenn  jjuulllliiee  kkuunnnneenn  ggeenniieetteenn  vvaann  hheett  rriijjkkeelliijjkk  lleevveenn  aallss  eecchhttee  
mmaaffffiioossii..    

Natuurlijk beginnen we helemaal onderaan de ladder en zullen we de kleine gevaarlijke 
karweitjes moeten volbrengen, maar langzaam en zeker zullen jullie grotere missies moeten 
volbrengen, waaraan riante beloningen zijn gekoppeld. Om uit eindelijk volledig te 
kunnen worden opgenomen in de familie Corleone.  

We zullen zeker ook moeten oppassen voor rivaliserende bendes die azen op het geld en 
succes van de familie Corleone. Bescherming van de familie is dan ook een van jullie 
belangrijkste taken.  

Verder zal er tussen jullie ook een bendeleider moeten opstaan om alles in goede banen te 
leiden. Via een hele reeks van proeven en testen kan je bewijzen dat jij daar de geknipte 
persoon voor bent.   

Natuurlijk is het niet allemaal werken wat de klok slaagt, als maffiosi moet je ook 
genieten van je succes en roem in der onderwereld van New York en dan zullen we dan ook 
zeker niet vergeten!  

 

Wij kijken er alvast heel erg naar uit!  
Hopelijk zijn jullie er allemaal klaar 
voor.  

 

Salutti dalla dirigenza  
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Allerbeste zwijnieuwers, medereizigers, kameraden

Dit jaar komt er een nieuw seizoen van Reizen Waes uit met als naam: 

REIZEN MAES 
Zoals jullie al wel kunnen voorspellen zijn jullie dé nieuwe kandidaten om ons, 
de doodnormale Vlaming, mee te nemen naar prachtige nieuwe locaties in de 
wereld. Door het kamp heen trekken we door wel liefst 6 verschillende landen 
en in elk land zullen we dan ook de cultuur leren kennen van de inheemse 
bevolking. 

De landen die we gaan bezoeken zijn Polen, Man, Spanje, IJsland, Oekraïne 
en Azerbeidzjan. Als ge thuis iets hebt liggen da ge kunt linken aan een van 
deze landen pakt da dan maar zeker mee want ge kunt er misschien wel al is 
een klein voordeeltje met winnen. 

Wat ge vooral nodig gaat hebben tijdens dit seizoen van Reizen Maes is uw 
gezond verstand, een goede conditie en een prachtige glimlach. Wij hebben er 
alvast zin in, we hopen jullie ook!

Groetjes jullie reisleiders 
Bruuk, de Mutte en TT

Extra mee te nemen:
- Spullen die gelinkt kunnen worden aan een van de landen (of meerdere)

JONG-HERNIEUWERS HERNIEUWERS

JONG - HERNIEUWERS 

 

HET SPEL 

 

Na een jaar lang vol plezier staat ons nog het hoogtepunt van 
het jaar te wachten, ’t Kamp. 

Jullie zullen ongetwijfeld wel benieuwd zijn naar wat er 
allemaal te wachten staat, daarom laten we jullie al eens 
kennismaken met de rode draad van ’t kamp! 

We weten ondertussen nu wel dat jullie als groep geweldig 
presteren. Desondanks da we zo’n hechte groep zijn zullen 
jullie dit kamp moeten spelen voor jezelf. Enkel en alleen dan 
maak je kans op een overwinning van het spel.  

Een spel ??!!! 

Op 17 Juli staat er na onze zware fietstocht naar … niet enkel 
het kamp te verwachten, maar ook een spel. De ene dag zullen 
er voor- en nadelen gewonnen kunnen worden als individu 
waarbij elke avond deze benut kunnen worden. Andere dagen 
zullen jullie echter in teams verdeeld worden met hetzelfde 
doel, voor- en nadelen winnen als groep. elke avond volgt de 
ultieme voortzetting van het spel.  

 

wie kan aan het einde van 't kamp zichzelf uitroepen tot 
winnaar? 

Tot dan! 

 
kunnen jullie de volgende code ontcijferen voor een eerste voorsprong? 

16824 – 19207 20912720 8112015 
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POST
‘Is er post?’ ‘Is de postbode al geweest?’ ‘Heb ik een brief?’ ….

Dit zijn de standaardvragen, die we elke dag krijgen. Schrijf daarom zeker een 
brief naar je zoon/kleinzoon/broer/neef/vriend/liefje/…

Houdt er rekening mee dat post extra vertraging kan hebben
wegens een feestdag, verzend je post dus zeker op tijd (of misschien

al voor het kamp)

Kampplaats Bergerheide
Galgenbergstraat 1000

3950 Bocholt

Kamp KSA Broechem
Naam lid

Leeftijdsgroep 
(kb,gb,kn,jh, h, L)

WAT NEMEN WE MEE?
 { Slaapzak
 { Deken (KB en GB)
 { Matje (KN, JH en H)
 { Veldbed
 { Pyjama
 { Stoeltje (KN, JH en H)

 { Kleine rugzak
 { Pet of hoed

 { Gamel
 { Bestek
 { Beker
 { Aardappelmesje
 { Keukenhanddoek
 { Drinkbus

 { Zaklamp (extra batterijen)
 { Linnenzak (Voor de vuile was)
 { Schrijfgerief, postzegels, papier en 
enveloppen

 { Handdoeken
 { Washandjes
 { Zeep
 { Shampoo
 { Kam
 { Tandenborstel
 { Tandpasta
 { Waskom
 { Zonnecrème
 { Deo
 { Muggenmelk 

 { T-shirts
 { Shorts
 { Lange broeken
 { Truien
 { Sokken ( + enkelen extra)
 { Ondergoed
 { Uniform (Hemd, sjaaltje, t-shirt en 
korte donkerblauwe broek)

 { Kleren die achteraf weg mogen 
 { Regenkledij
 { Laarzen
 { Zwembroek
 { Extra Schoenen
 { Teenslippers 
 { Mondmaskers
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WAT NEMEN WE NIET MEE? 
Enkel dingen mag je niet meenemen op kamp!

Snoep en frisdrank: De koks zorgen elke dag voor heerlijk 
eten en hebben dus graag dat er met grote honger van hun 
kookkunsten gesmuld wordt. Van snoep alleen kan je trou-
wens geen KSA kamp overleven. Bovendien is het niet fijn 
als binnen dezelfde groep leden snoep bijhebben en andere 
niet. Dus wij vragen aan ouders om ook geen snoep op te 
sturen! 

Ipod’s, GSM’s en computerspelltjes : Deze zaken kunnen alleen 
maar kapot gaan op kamp. Bovendien zorgt de leiding voor mas-

sa’s leuke spelletjes waardoor je je geen enkele seconde kan ver-
velen. Op de kampplaats is er vaak ook beperkte ontvangst en je 

kan heus wel een tijd zonder mama, papa of vriendin/vriend.

We volgen hierbij de richtlijnen:
• Knapen mogen geen gsm meenemen. (indien wel, dan wordt deze afgeno-

men en op de bezoekdag teruggegeven.)
• JH en H geven hun gsm in de ochtend af en krijgen deze pas ’s avonds 

terug.

Zakmessen: Zakmessen zijn pas toegelaten vanaf de Knapen. 
Wij denken dat Knapen verantwoordelijk met een mes kunnen 
omgaan. Ze gebruiken deze ook wanneer ze bijvoorbeeld moe-
ten sjorren. Bij de jongere groepen, die sjorren, zorgt de leider 
er zelf voor dat het koord gesneden/geknipt kan worden.

Sterke drank, bier, sigaretten en drugs: Deze middelen zijn vol-
ledig uit den boze. Ze worden meteen afgenomen wanneer je ze 
bij hebt en je haalt heel wat moeilijkheden op de hals. Sigaretten 

worden vernietigd en drank wordt uitgegoten. 

Wie drugs bij heeft, krijgt meteen een ticketje naar huis en is niet meer welkom 
op onze KSA! 

CONTACT OP KAMP

MAARTEN NOTELTEIRS
+32 498 62 27 23
Hoofdleiding 

PIETER HOLMSTOCK
0479 64 54 94
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De gegevens van de medische fiche worden enkel en alleen gebruikt door de 
leiding en doorgegeven aan een dokter indien nodig, opdat wij uw kind ten 
allen tijde juist kunnen helpen. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en blijven bin-
nen KSA Broechem.

Het opgegeven telefoonnummer wordt ook enkel gebruikt in geval van nood 
en uitsluitend door de leidingsploeg.

Er zullen regelmatig foto’s verschijnen op onze Facebookpagina. Deze foto’s 
kunnen later ook gebruikt worden op onze website, flyers en in start- of kamp-
boekjes. Indien u wenst dat uw kind niet op deze foto’s staat, dient u onder-
staand strookje in op de bagage-inpak.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Wij, ouders van ……………………………………………… willen niet dat er 
foto’s van ons kind gepubliceerd worden op de facebookpagina van KSA Broe-
chem, de site, in flyers of in het start-kampboekje.

Handtekening ouder                                        Handtekening Notelteirs Maarten

WAT GEBEURT ER MET DE 
GEGEVENS VAN MIJN KIND 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: Start bezoekdag bij het mannenterrein 
 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: 
https://forms.gle/wnGuce5PUynFmYZy5
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FORMATIELIEDEREN
OCHTENDLIED

SCHOON KLAART DE DAG
HOOG WAAIT DE VLAG

WIE  NIET DAPPER IS KAN BIJ ONS NIET STAAN
WIE NIET DURVEN KAN, MOET TEN ONDER GAAN

KOMT STRAKS DE HARDE STRIJD, WIJ ZIJN BEREID

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 WUD 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 BEE

LUISTEREND, FLUISTEREND, KRUINEN MEE
EN STERREN STAREN TEDEN

GEEF ONS HEER, ZEGEN EN RUST EN VREE

AFSCHEIDSLIED
HIER STAAN TOT AFSCHEID WEER DE BROERS, IN’T ROND BIJEEN 

GESCHAARD EN DEZE VROME DAGEN BLIJVEN DIEP IN’T HARD 
BEWAARD IK ZEG U GEEN VAARWEL, MIJN BROER, DRA ZIEN 

W’ELKANDER WEER ZODRA DE LENTE KOMT IN’T LAND, ZIEN WIJ 
ELKANDER WEERDAT ELK NU NEEMT ZIJN BROEDERS HAND EN 

HOUDE VASTGENSOERDZO GAAN WIJ ZONDER WIJKEN DE BAAN 
WAAR GOD ONS VOERTIK ZEG U GEEN VAARWEL, MIJN BROER, 

DRA ZIEN W’ELKANDER WEERZODRA DE LENTE KOMT IN’T LAND, 
ZIEN WIJ ELKANDER WEER.

ALLE LEDEN MOETEN DEZE LIEDEREN KENNEN. WE ZINGEN ZE ELKE DAG IN DE FORMA-
TIE. WIE NIET KAN MEEZINGEN IN DE FORMATIE KAN DE KOKS LATER HELPEN MET DE 

AFWAS. OEFENEN DUS!!

MEDISCHE FICHE

https://forms.gle/sf3XdXfyPacU7KD4A

Het medische fiche is dit jaar 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: 


