
 



 

 

 

 



1. Voorwoord 

In dit kampboekje vindt u allerhande informat ie met betrekking tot het naderende kamp: 

prakt ische informat ie over wat er allemaal in de koffer moet bijvoorbeeld, maar je kunt er ook in 

lezen dat het animat ieteam weer op post is, wat ons verblijfadres is,… Informat ie allerhande dus! 

Mocht u verder nog met vragen zitten, dan kan u steeds contact opnemen met iemand van de 

leiding. Hun adressen en telefoonnummers vindt u achteraan in dit boekje. 

 

2. Kampadres 

Wij bevinden ons tussen 21 en 31 juli op onderstaand adres: 

 

Veerstraat 82 

9031 Drongen 

 

Dit adres is enkel bedoeld om naartoe te schrijven, en dus niet om (al dan niet toevallig) een 

bezoekje aan te brengen. Voor zeer dringende gevallen zijn we telefonisch te bereiken op het 

nummer 0479/85 44 98 

 

3. Data en uren 

 

3.1 Piepers 

Op 19 juli tussen 19.00 uur en 19.30 uur dienen ze de veldbedden, koffers, eetwaar, zakgeld en 

brieven binnen te brengen. De (eventuele) medicat ie en sis-kaarten worden op 25 juli aan de 

leiding afgegeven.  

We verwachten  de  Piepers in uniform op 25 juli om 15.00 uur aan de sporthal in Essen. De 

Pieperleiding zal daar ook staan. Met auto’s van ouders zullen we dan samen naar de kampplaats 

rijden. Op 31 juli worden de ouders verwacht aan het stat ion van Essen om 13.15 uur om de 

Piepers af te halen. Hun koffers, veldbedden en sis-kaarten kunnen dan afgehaald worden in het 

speeltuintje aan de KSJ tussen 18.00 uur en 18.30 uur.  

(De Pieperleiding zorgt voor een wegbeschrijving maar GPS is alt ijd welkom) 

 

 

 



3.2 Leeuwkes, Deugnieten en Rakkers 

Op 19 juli tussen 19.00 uur en 19.30 uur dienen ze de veldbedden, sis-kaarten, koffers, eetwaar, 

zakgeld,  brieven en eventuele medicat ie binnen te brengen. Op de trein mag enkel een klein 

rugzakje met wat drinken en een koek worden meegenomen! 

Op 21 juli worden ze verwacht in uniform om 14.30 uur aan het stat ion van Essen. Met de trein 

zullen we dan samen naar de kampplaats gaan. Wees zeker op tijd, de trein wacht niet! 

Na 10 leuke dagen mogen de ouders hun kinderen op 31 juli om 13.15 uur komen afhalen aan het 

stat ion van Essen. Hun koffers, veldbedden en sis-kaarten kunnen dan afgehaald worden in het 

speeltuintje aan de KSJ tussen 18.00 uur en 18.30 uur.  

 

3.3 Fiscale attesten 

Voor de leden onder de 12 jaar, kan er bij het binnen brengen van de koffers een f iscaal attest 

afgehaald worden. Hiermee kan u het kampgeld van uw kind volledig terugbetaald krijgen. 

Vraag hiernaar  zeker even bij de leiding aan de inschrijvingstafel. 

 

3.4 Sjowers en Jonghernieuwers 

Op 19 juli tussen 19.00 uur en 19.30 uur dienen ze de veldbedden, koffers, eetwaar, en eventuele 

medicat ie binnen te brengen. Ze nemen hun sis-kaart, zakgeld en eventuele medicat ie voor 

onderweg zelf mee. 

Op 21 juli worden ze verwacht in uniform om 08.30 uur aan de molen van de Wildert. Ze dienen 

dan ook een rugzak met daarin een regenjas, drankje, lunchpakket, f ietspomp en plakgerief mee 

te nemen. Belangrijk is dat hun f iets volledig in orde is (remmen, licht, goede banden,…)! 

Na 10 super toffe dagen, op 31 juli zullen de Sjowers en Jonghernieuwers mee terug naar Essen 

gaan met de trein, zij zullen aankomen om 13.15 uur, hun f ietsen zullen terug gebracht worden 

door de gemeente. Hun koffers, veldbedden en fietsen kunnen op 31 juli afgehaald worden in het 

speeltuintje aan de KSJ tussen 18.00 uur en 18.30 uur.  

 

   

 

 

 

 



4. Meenemen (eigen materiaal in eigen koffer, niet bij broer of zus!) 

4.1 Kleding 

Voor de Piepers en Leeuwkes is het gemakkelijk om per dag een zakje te maken met proper 

ondergoed, sokken,… 

Gelieve ook alles te voorzien van een naam!  

 

 

-  2 lange broeken 

-  2 truien 

- 1 regenjas 

- 12 paar kousen 

- 12 stuks ondergoed 

- 5 korte broeken 

- 6 T-shirts 

- laarzen 

- slippers 

- 2 paar reserveschoenen 

 

!!! Voor diegenen die nog geen (volledig) uniform hebben, of een uniform dat aan  

vernieuwing toe is, is er achteraan een bestelstrookje te vinden. Het uniform (sjaaltje + donker   

blauwe (KSJ) trui) is VERPLICHT op kamp! 

 

 

4.2 Slaapgerief 

- veldbed (geen luchtmatras) 

- slaapzak 

- eventueel kussen 

- onderlaken 

- pyjama 

- eventueel deken 

- eventueel knuffeldier 

 



4.3 Eetgerief (dat niet breekbaar is!) 

- plat en diep bord 

- beker 

- vork, mes, soeplepel, koffielepeltje 

- eierdopje 

- 4 keukenhanddoeken 

 

4.4  Wasgerief 

In toiletzak 

- zeep 

- shampoo 

- tandenborstel, tandpasta, spoelbeker 

- kam en/of borstel 

- veiligheidsspelden 

- wasknijpers 

- 4 handdoeken 

- 4 washandjes 

 

4.5 Zwemgerief  

- zwembroek, badpak of bikini 

- badhanddoek 

- zonnecrème 

- eventueel petje 

- eventueel badmuts  

- eventueel zwembandjes 

 

4.6 Allerlei 

- schrijfgerief (pen en papier) 

- zaklamp 

- rugzak en drinkbus (om op tocht te gaan) 

- linnen zak (om vuile was in op te bergen) 

- eventueel stripboeken (voorzien van naam!) 



4.7 Extra 

- Piepers:  zwembandjes,  1 effen wit T-shirt, cd met lievelingsmuziek 

- Leeuwkes: 1 effen wit T-shirt + T-shirt dat kapot mag, zwembandjes, cd met 

lievelingsmuziek 

- Deugnieten: 1  effen wit T-shirt + 1 effen donker T-shirt, cd met lievelingsmuziek 

- Rakkers: 1 effen wit  T-shirt + 1 T-shirt dat kapot mag 

- Sjowers: T-shirts die kapot mogen, frisbee, leger attributen, muziek 

- Jonghernieuwers: 1 effen wit T-shirt + 2 T-shirts die kapot mogen, waterpistool, muziek 

 

5. Zakgeld en siskaart 

De Leeuwkes, Deugnieten en Rakkers geven hun geld en siskaart af bij het binnenbrengen van de 

koffers. De Piepers geven deze af aan de leiding bij het vertrek. De andere leden houden hun 

zakgeld zelf bij en nemen hun siskaart zeker en vast mee op kamp! 

- Piepers, Leeuwkes en Deugnieten: 5 euro        

- Rakkers:  10 euro                   

- Sjowers: 25 euro                    

- Jonghernieuwers: 40 euro 

           

 6. Kaartjes en brieven  

Bij Piepers, Leeuwkes, en Deugnieten (evt. Rakkers) vragen wij om op voorhand adres-et iketten 

te schrijven. Aangezien de jongste leden vaak niet weten wie Fam. Janssens is, is het handig om 

erachter te schrijven dat het bijvoorbeeld gaat over nonkel Jaak. Verder vragen wij ook om reeds 

postzegels bij te voegen. (deze kunnen ook nog besteld worden) 

Voor de Piepers en Leeuwkes geldt er een maximum van 5 kaartjes en 1 brief.  

Bij het binnenbrengen van de koffers MOETEN de eventuele kaartjes en postzegels van alle 

bannen al besteld (en betaald) worden. Natuurlijk zorgen wij dan voor 

echte KSJ-kaartjes. Deze kosten € 0,50 per stuk. Wanneer je zelf voor 

kaartjes zorgt, dienen deze afgegeven te worden bij het binnenbrengen 

van de koffers (voor de Piepers, Leeuwkes en Deugnieten). 

 

 

 



U kan zelf naar uw kind, kleinkind, broer, zus,... schrijven op het volgende adres: 

 

KSJ Essen 

Naam groep 

Naam lid 

Veerstraat 82 

9031 Drongen 

 

 

7. Geneesmiddelen 

Indien uw kind t ijdens het kamp geneesmiddelen moet nemen, is dat natuurlijk geen enkel 

probleem. Deze kunnen ook bij het binnenbrengen van de koffers afgegeven worden, vergezeld 

van het strookje dat achteraan in het boekje te vinden is. Voor de Piepers is er een uitzondering. 

Zij kunnen hun medicat ie de dag van hun vertrek meebrengen. 

 

 

8. Koken kost geld 

De kookouders zorgen elke dag dat onze magen goed gevuld worden met lekkere maalt ijden, 

maar dit kost geld. Om de kosten te drukken, vragen wij u om bij het binnenbrengen van de 

koffers het volgende af te geven: 

 

- Piepers: boter                                      –  Rakkers: hagelslag in karton 

- Leeuwkes: choco                               –   Sjowers: hagelslag in karton 

- Deugnieten: choco                           –  Jonghernieuwers: suikerklontjes 

 

 

9. Verloren Voorwerpen 

Na elk kamp blijven wij met een hoop kleren zitten. Daarom vragen we u om alle kledingstukken 

te voorzien van een naam. 

Bij het afhalen van de koffers op 31 juli kunnen de resterende verloren voorwerpen uitgezocht 

worden. Ook de twee eerste act iviteiten van het volgende werkjaar heeft u daartoe de kans. 

 



10. Thuislaten 

Hieronder vind je een lijstje met zaken die op kamp niet toegelaten zijn!!! 

- foto’s van ouders, familie, aftelkalenders… (dit creeert 

heimwee in plaats van het te verhelpen!) 

- extra zakgeld 

- snoep, drank, koeken,… 

- zakmessen, speelgoed,…  

- fototoestel (of in afspraak met de leiding) 

- radio (of in afspraak met de leiding) 

- GSM 

- MP 3-speler, Ipod, game-boy, laptop,...  

 

11. Dagorde 

- 08.00 u : opstaan en wassen 

- 08.30 u : openingsformat ie 

- 08.45 u : ontbijt 

- 09.30 u : karweien en act iviteit 

- 12.15 u : handen wassen en format ie  

- 12.30 u : middageten 

- 13.10 u : persoonlijke afwas en karwei 

- 13.15 u : platte rust 

- 14.00 u : act iviteit 

- 16.00 u : 4-uurtje 

- 17.45 u : handen wassen en format ie 

- 18.00 u : avondeten 

- 19.00 u : slotformat ie 

- 19.15 u : act iviteit 

- 21.15 u : slapen Piepers en Leeuwkes 

- 21.30 u : slapen Deugnieten 

- 21.45 u : slapen Rakkers 

- 22.00 u : slapen Sjowers 

- 22.30 u : slapen Jonghernieuwers 



12. Animatieteam 

Ook dit jaar zal het kamp weer geheel opgevrolijkt worden door het animat ieteam. Dit team zal 

ervoor zorgen dat we elke dag weer op een ludieke manier gewekt worden en zal ook voor heel 

wat gelach zorgen t ijdens de format ies. Veel weten we nog niet. De enige informat ie die we 

hebben staat in de brief op de volgende bladzijde.  

 



 

Beste mensen van de KSJ! 

 

 

Ik ben Richard, de Stotterende Viking, leider van de VerDrongen Vikingen. 

Samen met mijn vrienden de Verlegen Viking en de Vissende Viking zit ik 

zwaar in nesten. Een paar dagen geleden zijn wij uit onze grote Vikingstam 

gegooid! Dit is vanzelfsprekend een serieus probleem!  

 

Toen wij de laatste keer op rooftocht waren, hebben wij per ongeluk een 

grote zak met goudstukken kwijtgespeeld. De Grote Baas was zo boos dat 

hij ons onmiddellijk liet verdringen! We zijn op zoek moeten gaan naar een 

nieuw thuis in de buurt van een rivier om daar ons leven terug op te nemen. 

Onze Vikingschepen brachten ons overal ter wereld, maar nergens vonden 

wij een geschikte plaats! Na vele omzwervingen kwamen wij aan de oevers 

van de Leie aan, en ter hoogte van het dorpje Drongen hebben wij ons 

kamp opgeslagen. Maar wat blijkt nu? Dat jullie daar tussen 21 en 31 juli ook 

verblijven!  

 

Dat vulde ons hart met veel vreugde! De Grote Baas heeft ons immers 

enkele zware opdrachten gegeven die we moeten volbrengen als we ooit nog 

terug willen keren naar de grote Vikingstam. Willen jullie ons daarbij helpen? 

We zouden jullie eeuwig dankbaar zijn! Ook zullen we jullie helpen om te 

overleven, want het leven bij een rivier zit vol gevaren… Roversbendes 

komen ’s nachts plunderen en vernielen! Als jullie ons helpen zullen wij jullie 

verdedigen! 

 

Maar dat is nog niet alles, natuurlijk zijn er ook kapers op de kust die onze 

plaats in de Grote Vikingstam willen inpikken! De Vijandige Vikingen onder 

leiding van de Vieze Viking, hebben het op onze plaats in de stam gemunt. 

Zij zullen er alles aan doen om onze opdrachten te doen mislukken! Ook 

Vicky de Verliefde Viking en de Vunzige Viking behoren tot deze groep 

slechteriken! 

 

 

Kom ons snel te hulp! 

 

 

Richard de Stotterende Viking,  

leider van de VerDrongen Vikingen 



13. Volg ons op Facebook! 

Dit jaar kunnen de thuisblijvers ons t ijdens het kamp weer volgen op de sociale netwerk site 

Facebook.  

U kan met uw eigen Facebook account vriend worden van 'Ksj Heidebloempje Essen'.  

Zodra u onze vriend bent kan u lid worden van de groep: 'KSJ Heidebloempje Essen', 

(het gemakkelijkste is om deze even in te t ikken in de zoekbalk)  

Dit is een besloten groep dus u zal ons even moeten vragen om lid te worden, wij voegen u dan 

toe. In deze groep zullen wij proberen regelmat ig iets te posten, wat leuke weetjes, een beetje 

informat ie en als u geluk heeft misschien zelfs af en toe een foto. 

Heeft u nog vragen hierover dan kan u uiteraard steeds terecht bij de leiding. 

 

14. Gegevens van leiding en kookouders 

 

- Antonissen Boris  Spurrieveld 23   03/667.53.98 

- Boden Hans                                  Steenovenstraat 84                   03/667.24.00 

- Kalkman Femke                         Spoorwegstraat 3 bus 1            0479/85.44.98 

- Peeters Bert                                 Antwerpsesteenweg 61            0498/59.70.02 

- Peeters Thijs                                Pastoorschoetersstraat 25     0476/72.18.14 

- Schrauwen Jonas  Kraaienberg 13  03/667.58.83 

- Van Den Bossche Kjell             Steenovenstraat 118                  03/677.25.62 

- Van der Burgt Hilde                  Maatjesstraat 43                          03/677.05.12   

- Van Gool Jolien                          Huybergsebaan 68                      03/677.23.72 

- Van Hoydonck Sylvie               Antwerpsesteenweg 34            03/677.01.48 

- Van Landeghem Jasper           Velodreef 184   03/677.03.15 

- Van Looveren Michiel              Hellebloklaan 28                         0479/52.51.98 

- Vandersteen Mathias              Hey-endlaan 9                              03/677.19.62 

- Vroegrijk Thomas                      Donkweg 1                                     0479/72.68.21 

 

Kookouders 

- Fam. Van den Keybus   Kortestraat 16   03/667.64.60 

- Fam. Van Hoydonck  Antwerpsesteenweg 34 03/677.01.48 

- Marc Nelen   Burg. Diercxsenstraat 18 0474/27.74.07 



Bestelstrookje uniformen 

 

Naam:                                                                                  

 

Sjaaltje  2,50 euro (sjaaltje is verplicht voor iedereen!) 

 

T-shirt 

- Kindermaat        8 – 10 – 12 

- Volwassenmaat    S – M – L – XL – XXL 

- Prijs € 8 

      T-shirten hebben wij nog in stock, nieuwe kunnen niet meer aangekocht worden,     

     daarom kan u best de 19de bij het binnenbrengen van de koffers gewoon even komen passen. 

 

Trui 

Wij hebben nog truien in de maten: 6-8, 12-14, S, M, L, XL en XXL 

 

Bestellingen en meer info bij Hans Boden (contact gegevens pagina hiervoor). U kan uw 

bestelling ook doormailen naar boden_hans@hotmail.com.  Gelieve dit te doen voor 15 juli!! 

 

                                                                                                                                                                                                   

Medicatie 

 

- naam lid + groep:  

                                                                                                                                                                 

- medicat ie  

                                                                                                                                                                 

- wanneer + dosis 

                                                                                                                                                                

- aandoening:  

                                                                                                                                                                

 

Dit strookje afgeven bij het binnenbrengen van de koffers. De Piepers geven het af bij vertrek. 



 

 

 

 

 

 

 

 


