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1. Voorwoord  
In dit kampboekje vindt u alle informatie met betrekking tot het 
naderende kamp, je vind hier bijvoorbeeld praktische informatie over 
wat er allemaal in de koffer moet. maar ook kan je een klein 
voorproefje van het animatie team zien. En last but not least: Wat ons 
verblijfadres is voor eventuele briefjes en kaartjes! Mocht u verder nog 
met vragen zitten, dan kan u steeds contact opnemen met iemand van 
de leiding. Je vind hun gegevens achterin het boekje. 

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

KSA Berkven Geel  
Meulemakershoef 6 
2440 Geel 

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 0493/64.20.56 
 
3. Kostprijs 
net als vorig jaar zal ook het kamp van dit jaar €75 bedragen voor de 
piepers en €95 voor de leeuwkes, deugnieten, rakkers en sjowers. Per 
extra kind dat er meegaat, gaat er €5 van de kostprijs af. 
bijvoorbeeld: kind 1 is een rakker, dus €95, kind 2 is een leeuwke 
hiervoor betaald u dus €5 minder voor = €90. Als kind 2 een pieper is, 
betaald u hier ook €5 minder voor, dus €70. 

Het bedrag moet gestort worden op onderstaand rekeningnummer met 
de vermelding van de naam en de groep erbij:  
BE775-5935133-15 



4. Data en uren  
4.1 Piepers  
Op 16 juli tussen 18.00 uur en 19.00 uur dienen ze de veldbedden, 
koffers, eetwaar, zakgeld en brieven binnen te brengen. De eventuele 
medicatie en siskaarten worden op 25 juli aan de leiding afgegeven. We 
verwachten de Piepers op 25 juli om 13u15 aan het station te Essen. De 
Pieperleiding zal daar ook staan. Met de trein zullen de piepers dan 
naar de kampplaats gaan. De terugkomst is gepland op 31 juli om 14.00 
uur aan het station te Essen. Hun koffers, veldbedden en sis-kaarten 
kunnen op 31 juli afgehaald worden in het speeltuintje aan de KSA 
tussen 18.30 uur en 19.00 uur.  

4.2 Leeuwkes, Deugnieten en Rakkers  
Op 16 juli tussen 18.00 uur en 19.00 uur dienen 
ze de veldbedden, sis-kaarten, koffers, eetwaar, 
zakgeld, brieven en eventuele medicatie binnen 
te brengen. Op 21 juli worden ze verwacht om 14 
uur aan het station te Essen. Met de trein zullen 
we dan naar de kampplaats rijden. Na 10 leuke 
dagen mogen de ouders hun kinderen tegen 14.00 uur terug 
verwachten aan het heuvelplein. Hun koffers, veldbedden en sis-
kaarten kunnen op 31 juli afgehaald worden in het speeltuintje aan de 
KSA tussen 18.30 uur en 19.00 uur.  

4.3 Sjowers  
Op 16 juli tussen 18.00 uur en 19.00 uur 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 met de 
fiets verwacht om 8.00 uur aan de bakkersmolen van de Wildert. Ze 
dienen dan ook een rugzak met daarin een regenjas, drinken, genoeg 
eten voor 1 dag, fietspomp en plakgerief mee te nemen. Belangrijk is 
dat hun fiets volledig in orde is (remmen, licht, goede banden,…).  



Na 10 leuke dagen mogen de ouders hun kinderen om 17.00 uur komen 
afhalen aan het Heuvelplein. Hun koffers, veldbedden en sis-kaarten 
kunnen op 31 juli afgehaald worden in het speeltuintje aan de KSA 
tussen 18.30 uur en 19.00 uur. 

 5. Meenemen 
5.1 Kleding 
Voor de Piepers en Leeuwkes is het gemakkelijk om per dag een zakje 
te maken met proper ondergoed, sokken,… 

- 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 hebben, of een 
uniform dat aan vernieuwing toe is, is er achteraan een bestelstrookje 
te vinden !!!  

5.2 Slaapgerief  
- veldbed (geen luchtmatras!)  
- slaapzak 
- eventueel kussen 
- onderlaken 
- pyjama  
- eventueel deken 
- eventueel knuffeldier 

 



 5.3 Eetgerief (dat niet breekbaar is)  
- plat en diep bord of gamel 
- beker  
- vork, mes, soeplepel, koffielepeltje 
- eierdopje  
- 3 keukenhanddoeken 

 5.4 Wasgerief (in toiletzak) 
- zeep  
- shampoo  
- tandenborstel, tandpasta, spoelbeker 
- kam en/of borstel  
- wasknijpers  
- veiligheidsspelden 
- 4 handdoeken  
- 4 washandjes  

5.5 Zwemgerief 
- zwembroek of badpak  
- badhanddoek 
- zwembandjes 
- zonnecrème  
- petje  
- eventueel badmuts  
- waterschoenen  

 

 

 

 

 
 



5.6 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)  

5.7 Tips bij het maken van de tas: 
 - het is gemakkelijk als leden helpen bij het inpakken van de tas zodat 
ze weten waar ze alles kunnen terugvinden  
- voor de piepers is het enorm handig om voor elke dag een zakje te 
maken met daarin sokken, ondergoed, …  
- spullen van zussen en broers worden liefst niet bij elkaar gestoken 
- vergeet zeker niet al de kleren en spullen te voorzien van een naam 
dit is gemakkelijk om verloren spullen terug te geven aan de eigenaar. 

 5.8 Extra  
- Piepers: Bellenblaas, knuffel en iets van literaire bezigheden: vb. 
moppenboek 
- Leeuwkes: effen T-shirt en een waterpistool 
- Deugnieten: Witte T-shirt, tennisballen/pingpongballen, knikkers, 
kapotte elektronica, waterpistool en een bijnaam voor een huisdier. 
- Rakkers: 
- Sjowers: Witte T-shirt, slecht gekleurd T-shirt, waterpistool, pamper 
die past en een frisbee 

 

 
 

 



6. Zakgeld en siskaart  
Piepers, Leeuwkes, Deugnieten en Rakkers geven hun geld en siskaart 
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: 5 euro 
- Leeuwkes: 5 euro  
- Deugnieten: 5 euro  
- Rakkers: 10 euro 
- Sjowers: 25 euro  

7. Kaartjes en brieven  
Bij Piepers, Leeuwkes, Deugnieten en 
Rakkers vragen wij om op voorhand 
etiketten 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 tante Fien. Verder 
vragen wij ook om reeds postzegels bij te 
voegen. Eventueel kunnen die ook nog besteld (en betaald aan € 0,70) 
worden bij het binnenbrengen van de koffers.  

Voor de Piepers geldt er een maximum van 5 kaartjes en 1 brief. 
Voor de Leeuwkes en Deugnieten is dit 4 kaartjes en 2 brieven. Bij het 
binnenbrengen van de koffers MOETEN de kaartjes (en eventueel 
postzegels) van alle bannen al besteld (en betaald) worden. Natuurlijk 
zorgen wij dan voor de KSA-kaartjes. Deze kosten € 0,50 per stuk.  
 
KSA Essen 
Naam ban  
Naam lid  
Meulemakershoef 6 
 2440 Geel 
 



8. Geneesmiddelen 
Indien uw kind tijdens 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 medicatie de 
dag van hun vertrek meebrengen. 

 

 9. 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 om bij het binnenbrengen van de koffers het volgende af te 
geven:  

- Piepers: choco  
- leeuwkes: hagelslag 
- Deugnieten: confituur 
- Rakkers: boter 
- Sjowers: Suiker (klontjes)  

 10. Verloren kledij  
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 activiteiten van het volgende 
werkjaar heeft u daartoe de kans.  

 

 

 



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

- extra zakgeld  
- foto’s van ouders, familie,…  
- aftelkalenders  
- 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, …  

12. 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  
- 22.00 u : slapen Sjowers  
 



13. Animatieteam  
 
Beste KSA-TEAM,  

Zal ik me eerst even voorstellen. Ik ben Donald en samen met mijn 
dochter Trixie hebben wij een viswinkel in Geel. Tot kort rolde de 
haring nog vlot over de toog maar nu worden we al maanden 
geteisterd door de verschrikkelijk gemene steppersbende ‘De Helse-
creupeltjes’. De lokale steppers willen hun nieuw clubhuis bouwen op 
onze grond. Maar dit is alles wat ik en mijn dochter bezitten.  

 

Nu heb ik het volgende horen waaien. In 2016, zijn er blijkbaar 4 ex-
militairen door de krijgsraad veroordeeld voor een misdaad die ze niet 
hebben gepleegd. Deze mannen zijn ontsnapt uit een maximum 
beveiligde gevangenis. Ze vandaag nog steeds gezocht worden door de 
regering en nu gedoemd zijn om te overleven als huurlingen. En als je 
een probleem hebt en niemand je kan helpen en je ze kan vinden je ze 
kan inhuren.  

 

Ik ben ten einde raad en hoop dat jullie ons weten te vinden. Wij 
hebben jullie hulp bruingebakken broodnodig, help ons KSA-TEAM. 
Help ons alsjeblief!  

Met grote vriendelijke groet,  

 

Donald Troef  

 

 

 



14. Gegevens Leiding en Kookouders 
14.1 Gegevens Leiding 

13.2 Gegevens Kookouders 
Fam. Van den keybus Kortestraat 16 0366/76460 
Fam. Van hoydonck Antwerpsesteenweg 34 0366/70148 
Marc Nelen Burg. Diercxsenstraat 18 0474/277407 
Guy Van Den Broeck Kraaienberg 28 0366/74679 

 

 



Bestelstrookje uniformen  
Naam: 
__________________________________________________________ 
T-shirt: 9 euro - Kindermaat 7 – 8 / 9 – 11 / 12 - 14 - Volwassenmaat XS 
– S – M – L – XL Trui: 25 euro - Kindermaat 7 – 8 / 9 – 11 / 12 - 14 - 
Volwassenenmaat XS – S – M – L – XL Sjaaltje: € 2,50 Gelieve de 
gewenste dingen te omcirkelen en dit strookje te bezorgen aan Wietske 
of Manitas, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat jouw bestelling zeker 
aanwezig is.  

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. 


