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Voorwoord
In dit kampboekje vindt u allerhande informatie met betrekking tot het 
naderende kamp: praktische informatie over wat er allemaal in de koffer 
moet, maar je kunt er ook in lezen dat het animatieteam weer op post 
is, wat ons verblijfadres is,… Informatie 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.

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

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 0474/76 97 58 

Adres
Nachtegaalstraat 16
2400 Mol
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Data en uren

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) me-
dicatie en sis-kaarten worden op 25 juli aan de 
leiding afgegeven. 
We verwachten de Piepers op 25 juli om 14.00 
uur aan de heuvelhal in Essen. De Pieperlei-
ding zal daar ook staan. Met auto’s van ouders 
zullen we dan samen naar de kampplaats rijden. (Een route be-
schrijving kan je hiernaast vinden) 
Op 31 juli worden de ouders verwacht op de kampplaats om 11.00 uur 
om de Piepers af te halen. Hun koffers, veldbedden en sis-kaarten kun-
nen op 31 juli afgehaald worden in het speeltuintje aan de KSJ tussen 
18.00 uur en 18.30 uur. 

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 medicatie bin-
nen te brengen.
Op 21 juli worden ze verwacht om 
15.00 uur aan de heuvelhal. Met au-
to’s van ouders zullen we dan samen 

naar de kampplaats rijden. 
Na 10 leuke dagen mogen de ouders hun kinderen om 11.00 uur komen 
afhalen op de kampplaats. Hun koffers, veldbedden en sis-kaarten kun-
nen op 31 juli afgehaald worden in het speeltuintje aan de KSJ tussen 
18.00 uur en 18.30 uur. 

fiscaLe attesten
Voor de leden onder de 12 jaar, kan er bij het binnen brengen van de 
koffers een fiscaal attest afgehaald worden. Hiermee kan u het kamp-
geld volledig aftrekken van de belastingen. Vraag hier zeker naar bij de 
leiding aan de inschrijvingstafel.



sjowers en jonghernieuwers
Op 19 juli tussen 19.00 uur en 19.30 dienen ze de veldbedden, koffers, 
eetwaar, zakgeld, brieven en eventuele medicatie binnen te brengen. 
Ze nemen hun sis-kaart zelf mee.
Op 21 juli worden ze verwacht om 10.00 uur aan de 
molen. Ze dienen dan ook een rugzak met daarin een 
regenjas, drankje, lunchpakket, fietspomp en plakge-
rief mee te nemen. Belangrijk is dat hun fiets volledig 
in orde is (remmen, licht, goede banden,…).
Na 10 leuke dagen fietsen ze terug naar huis, we ver-
wachten rond 17.00 uur aan de molen aan te komen. 
Hun koffers, veldbedden en sis-kaarten kunnen op 31 
juli afgehaald worden in het speeltuintje aan de KSJ 
tussen 18.30 uur en 18.30 uur. 

Route Beschrijving
Hier alvast in het heel kort een route beschrijving naar de kampplaats. 
Mocht de route beschrijving niet duidelijk zijn, kan je op maps.google.
com een uitgebreide versie vinden. 

•	 Rij via de nieuwmoer naar wuustwezel 
•	 Steek de bredabaan over richting Brecht
•	 In Brecht gaan we aan de lichten (na de brug) naar links richting 

Oost-malle
•	 In Malle volgen we de bordjes richting de E34
•	 Neem de E34 Richting Eindhoven - Turnhout
•	 Neem afslag 25 Oud-Turnhout
•	 Rij dan richting Mol - Retie
•	 Ga verder op de N18
•	 Ga rechtdoor over één rotonde
•	 Sla rechtsaf naar de Achterbos
•	 Ga rechtdoor over één rotonde 
•	 Weg vervolgen naar Zelm
•	 Ga rechtdoor op Feynend 
•	 Weg vervolgen naar Milostraat
•	 Sla linksaf naar de Hoekstraat
•	 Neem de 1e afslag links, de Nachtegaalstraat op
•	 Daar is onze kampplaats, deze zal goed aangegeven zijn!!



Meenemen

kLeDing
	□ 2 lange broeken
	□ 2 truien
	□ 1 regenjas
	□ 12 paar kousen
	□ 12 stuks ondergoed
	□ 5 korte broeken
	□ 6 T-shirts

	□ laarzen
	□ sleffers
	□ 2 paar reserveschoenen

Voor diegenen die nog geen (volledig) uniform heb-
ben, of een uniform dat aan vernieuwing toe is, kan je 
achteraan een bestelstrookje vinden. Het KSJ uniform 
( sjaaltje + donkere blauwe (KSJ) trui + KSJ T-shirt) is 
op kamp verplicht!

sLaaPgerief
	□veldbed (geen luchtmatras!! die gaan 
kapot!!)
	□slaapzak
	□eventueel kussen
	□onderlaken
	□pyjama
	□eventueel deken
	□eventueel knuffeldier
	□voor sjower sen Jong Hernieuwers: matje 
(voor 2 daagse)

eetgerief (Dat niet breekbaar is!!!)
	□ plat en diep bord
	□ beker
	□ vork, mes, soeplepel, koffielepeltje
	□ eierdopje
	□ 3 keukenhanddoeken



wasgerief
	□ toiletzak
	□ zeep
	□ shampoo
	□ tandenborstel, tandpasta, spoelbeker
	□ kam en/of borstel
	□ wasknijpers
	□ veiligheidsspelden
	□ 4 handdoeken
	□ 4 washandjes

Zwemgerief
	□ zwembroek of badpak
	□ badhanddoek
	□ zonnecrème
	□ eventueel petje
	□ eventueel badmuts 

aLLerLei
	□ 5 zakdoeken
	□ zaklamp
	□ schrijfgerief (pen en papier) 
	□ rugzak (om op tocht te gaan)
	□ drinkbus
	□ kapstok
	□ linnen zak (om vuile was in op te bergen)
	□ eventueel stripboeken (naam erin vermelden)

extra
	□ Piepers: zwembandjes, cd met lievelingsmuziek
	□ Leeuwkes: cd met lievelingsmuziek, lievelings-
knuffel en een effen witte t-shirt
	□ Deugnieten: effen witte t-shirt, waterpistool, cd 
met lievelingsmuziek  
	□ Rakkers: frisbee, 2 t-shirts die kapot mogen en een knuffelbeest
	□ Sjowers: effen witte t-shirt, cd met lievelingsmuziek, slechte 
kleren die kapot mogen
	□ Jonghernieuwers: paasei, effe zwarte t-shirt, t-shirt dat kapot 
mag, bellenblaas, extra bus deo en een auto op afstandsbedie-
ning die kapot mag



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

	□ foto’s van ouders, familie, aftelkalenders… 
(dit creëert heimwee in plaats van het te 
verhelpen)
	□ snoep, drank, koeken,…
	□ zakmessen, speelgoed,… 
	□ fototoestel
	□ radio (of in afspraak met de leiding)
	□ GSM!! (wordt door de leiding gedurende 
het kamp bijgehouden)
	□ MP3-speler, Ipod, game-boy, laptop… 

tips bij het maken van de tas
•	 het is handig dat de leden mee de tas maken zodat ze ongeveer 

weten waar alles zit
•	 Voor de Piepers en Leeuwkes is het gemakkelijk om per dag een 

zakje te maken met proper ondergoed, sokken,…
•	 de spullen van broers en zussen kunnen best gescheiden blijven 

zodat ze alles op kamp gemakkelijk terug vinden
•	 het zal hierna nogeens vermeld worden, maar gelieve al de kle-

kledingstukken te voorzien van een naam.

Zakgeld en siskaart
De Piepers, Leeuwkes, Deugnieten en Rakkers geven hun geld en sis-
kaart af bij het binnenbrengen van de koffers. De andere leden houden 
hun zakgeld zelf bij en nemen hun siskaart zeker en vast mee op kamp!

•	 Piepers, leeuwkes, deugnieten: 5 euro
•	 Rakkers: 10 euro
•	 Sjowers: 25 euro
•	 Jonghernieuwers: 30 euro



Kaartjes en brieven 

aDres etiketten
Bij Piepers, Leeuwkes en Deugnieten vragen wij 
om op voorhand adres-etiketten te schrijven.  Aan-
gezien de jongste leden vaak niet weten wie Fam. 
Janssens is, is het handig om erachter te schrijven 
dat het bijvoorbeeld gaat over tante Fien. 

PostZegeLs en kaartjes
Postzegels en kaartjes kunnen bij het binnen bren-
gen van de koffers besteld (en betaald) worden. De KSJ kaartjes kosten 
€0,5/stuk en de postzegels €0,65. Op kamp krijgen de leden dan de 
bestelde kaartjes en postzegels.

maxima
Voor de Piepers geldt er een maximum van 4 kaartjes en 1 brief. Voor 
de Leeuwkes en Deugnieten is dit 4 kaartjes en 2 brieven.

aDres
Als je een kaartje naar het kamp wilt sturen, gebruik dan onderstaand 
adres, zo is het voor ons en voor de postbode duidelijk voor wie het 
kaartje is.

KSJ Heidebloempje Essen
Naam ban
Naam lid
Nachtegaalstraat 16
2400 mol



Geneesmiddelen
Indien uw kind tijdens het kamp geneesmiddelen moet nemen, is dat 
natuurlijk geen enkel probleem. Deze kunnen 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 medicatie de dag van hun vertrek meebrengen.

Koken kost geld
De kookouders zorgen elke dag dat onze magen goed gevuld worden 
met lekkere maaltijden, maar dit kost geld. Om de kosten te drukken, 
vragen wij u om bij het binnenbrengen van de koffers het volgende mee 
te nemen. 

•	 Piepers: boter
•	 Leeuwkes: melk of hazelnoten choco
•	 Deugnieten: melk of hazelnoten choco 
•	 Rakkers: melk hagelslag in karton
•	 Sjowers: melk hagelslag in karton
•	 Jonghernieuwers: suikerklontjes

Verloren voorwerpen
Na elk kamp blijven wij met een hoop kle-
ren zitten. Daarom vragen we u om alle kle-
dingstukken te voorzien van een naam.
Bij het afhalen van de koffers op 31 juli kun-
nen de resterende verloren voorwerpen uit-
gezocht worden. Ook de twee eerste acti-
viteiten van het volgende werkjaar heeft u 
daartoe de kans.

meer info
Heb je na het lezen van dit kampboekje toch nog vragen, aarzel dan niet 
om een leiding te contacteren, achteraan dit boekje kan je hun contact 
gegevens vinden. 

viteiten van het volgende werkjaar heeft u 
daartoe de kans.



Dagorde

•	 08.00 u: opstaan en wassen 
•	 08.30 u: openingsformatie
•	 08.45 u: ontbijt
•	 09.30 u: karweien en activiteit
•	 12.15 u: handen wassen en formatie 
•	 12.30 u: middageten
•	 13.10 u: persoonlijke afwas en karwei
•	 13.15 u: platte rust
•	 14.00 u: activiteit
•	 17.45 u: handen wassen en formatie
•	 18.00 u: avondeten
•	 19.00 u: slotformatie
•	 19.15 u: activiteit
•	 21.15 u: slapen Piepers en Leeuwkes
•	 21.30 u: slapen Deugnieten
•	 21.45 u: slapen Rakkers
•	 22.15 u: slapen Sjowers
•	 22.30 u: slapen Jonghernieuwers

Animatieteam
Ook dit jaar zal het kamp weer geheel opgevrolijkt worden door het 
animatieteam. Dit team zal ervoor zorgen dat we elke dag weer op een 
ludieke manier gewekt worden en zal ook voor heel wat gelach zorgen 
tijdens de formaties. Veel weten we nog niet. De enige informatie die we 
hebben staat in de brief op de volgende pagina. 



Liefste KSJ-ers
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben kabouter Mol en ik 
woon in het kleine maar fijne dorpje Millegem. Zoals jul-
lie gelezen hebben ben ik een kabouter. Al mijn kabou-
tervrienden zijn verhuisd naar andere dorpen en nu blijf 
ik nog alleen over. Mijn vrienden zijn verhuisd omdat er 
een trol in ons dorp is komen wonen. Niet zomaar een trol, 
maar een tovertrol. Op deze trol rust één of andere vloek 
want de trol is anders als de andere trollen die we ken-
nen. Al mijn vrienden willen pas terugkomen als de trol het 
dorp verlaten heeft en als er meer kabouters in het dorp 
komen wonen. Daarom heb ik jullie hulp nodig. Als jullie nu 
eens bij mij komen wonen (tijdelijk natuurlijk), dan is ons 
dorp toch al een beetje voller en met jullie hulp kunnen we 
de tovertrol misschien verslaan. Daarom nodig ik jullie uit 
om deze zomer bij mij te komen wonen. Jullie zijn welkom 
vanaf 21 juli. Ik zal voor onderdak en genoeg eten zorgen. 
Ik hoop dat jullie allemaal naar hier komen.

Veel liefs,

Kabouter MOL





Bestelstrookje uniformen

Naam+ban: _____________________________________________

t-shirt
•	 Kindermaat: 8 – 10 – 12
•	 Volwassenmaat: S – M – L – XL – XXL
•	 Prijs: € 9

trui
•	 Kindermaat:  6 – 8 – 10 – 12: € 20,50
•	 Volwassenmaat: S – M – L – XL – XXL:
•	 Prijs: € 25

sjaaLtje: 
•	 Prijs: € 2,50

Gelieve de gewenste dingen te omcirkelen en dit strookje te bezorgen 
aan Jolien van der Burgt. U kan uw bestelling ook doormailen naar joli-
entjefientje@hotmail.com.

 

Medicatie

naam lid + ban: ____________________________________________

naam medicatie: ___________________________________________

wanneer toedienen en dosis: _________________________________

aandoening: ______________________________________________

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

  



Gegevens van leiding en kookouders

PiePer LeiDing:

kookouDers:

Leeuwkes LeiDing:

Deugnieten LeiDing:

rakker LeiDing:

sjower LeiDing:

jonghernieuwer LeiDing:

Jolien Van Gool Huybergsebaan 68 0486/548283
Michiel Van Looveren Hellebloklaan 28 0479/525198
Xanthe Celis Veldweg 65 0494/696461

Fam. Van den Keybus Kortestraat 68 03/6676460
Fam. Van Hoydonck Antwerpsesteenweg 34 03/6770148
Marc Nelen Burg. Diercxsenstraat 18 0474/277407
Guy Van Den Broek Kraaienberg 28 03/6674679

Jolien Van der Burgt Maatjesstraat 43 0494/931255
Hans Boden Steenovenstraat 84 0497/281841
Bert Peeters Antwerpsesteenweg 61 0498/597002

Marc Leloux Baertshoek 8 0495/820422
Sylvie Van Hoydonck Antwerpsesteenweg 34 0478/356291
Boris Antonissen Spurrieveld 23 0474/467242

Thomas Vroegrijk Donkweg 1 0479/726821
Jasper Van Landegem Velodreef 184 0474/769758

Thijs Peeters Pastoorghoetersstraat 25 0476/721814
Kjell Van Den Bossche Steenovenstraat 118 0477/795551

Mathias Vandersteen Hey-endlaan 9 0498/602785
Hilde Van der Burgt Maatjesstraat 43 0494/995829
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