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Kampvoorwoord  
Beste ouders, leden, KSA-vrienden, 

 

Het 112de werkjaar van KSA v.i.v.e.d. Tongerlo zit er jammer genoeg weer 

bijna op. Wij vonden het zeker en vast een geslaagd jaar en we hebben ons dit 

jaar weer gigantisch hard geamuseerd, dankzij onze geweldige leden! Hopelijk 

vonden jullie het ook weer een topjaar! Maar vooraleer we dit werkjaar volledig 

afsluiten, is natuurlijk het hoogtepunt aangebroken. We wachten al een jaar vol 

spanning op dit moment! We gaan met z’n allen een week lang samen spelen, 

ravotten, hutten bouwen, liedjes zingen rond een kampvuur ... en nog zo veel 

meer!!! 

De oudere leden onder ons hebben het natuurlijk al lang geraden, de KSA van 

Tongerlo vertrekt weer op kamp! We horen de jongste leeuwkes zich al afvragen: 

“Wat is op kamp gaan nu precies?” Wel, het kamp is natuurlijk iets héél speciaals. 

Op kamp gaan is een weekje weg van huis, naar een totaal nieuwe omgeving. Dit 

doe je uiteraard niet alleen, maar samen met jullie vrienden, leiding en 

kookploeg. Alle leden van onze KSA, van Leeuwkes tot de Hernieuwers, zullen 

zich zeven dagen lang samen te pletter amuseren!  

Ook nu zullen we de spelletjes spelen die we door het jaar al gespeeld hebben, 

maar ook veel anderen, en uiteraard véél meer. Het spreekt voor zich dat we ook 

de meer dan een eeuw oude tradities van KSA v.i.v.e.d. Tongerlo in ere gaan 

houden! 

 

Na een zeer geslaagd jaar in Geel vorig jaar, gaan we nu ons best doen om er 

weer een super spetterend kamp van te maken en dat gaat ook zeker lukken. Dit 

jaar gaan we naar een plaatsje korter bij huis, namelijk in de bossen van 

Zutendaal! Van 12 t.e.m. 19 juli zullen we met z'n allen hier verblijven. In dit 

kampboekje ga je alle informatie vinden die je nodig hebt voor het kamp. Lees 

dus alles eens aandachtig door, zeker voor diegene die voor de eerste keer 

meegaan. 

 

Er rest ons nog te zeggen dat we ook dit jaar weer niet alleen op kamp zullen 

gaan. De ‘oudere’ leden onder jullie herinneren zich nog perfect de avonturen die 

de KSA beleefd heeft samen met Asterix en Obelix, Jommeke, Samson & Gert, 

Bassie & Adriaan, Robin Hood, LEGO, Lucky Luke en zijn Daltons … 

 

Dit jaar op kamp gaan we ons rot amuseren in de kabouterbossen van Zutendaal, 

samen met kabouter Plop, Klus, Kwebbel, Lui en hun vrienden! 

Stevige KSA groet! 
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Leiding en kookploeg 
Jullie kleine bengel afgeven voor een volledige week is niet even makkelijk voor 

iedereen… Maar volgend team zal ervoor zorgen dat uw zoon, zonder enige 

twijfel, niks te kort gaat komen. En de beste tijd van zijn leven zal beleven, waar 

hij zeker nog lang over zal navertellen! 

Leeuwkes 

Loic Gijsen, Hubesheide 17, 3960 Tongerlo 

 0471/82.64.47 

Bjorn Vanaken, Solterdijk 8, 3680 Maaseik (Banleider) 

 0493/02.31.05 

Martin Vos, Verbindingsstraat 27, 3960 Opitter 

 0489/42.18.12 

Jong Knapen 

Ben Bakkers, Keyartstraat 8, Tongerlo (Banleider) 

 0498/60.24.59 

Seppe Steensels, Poststraat 11, 3960 Tongerlo 

 0493/02.31.05 

Knapen 

Kurt Domen, Kerkhofstraat 9, 3960 Tongerlo  

 0497/43.33.58 

Gert Segers, Bonenstraat 2, 3960 ’t Hasselt (Banleider) 

 0470/64.09.53 

Jong Hernieuwers 

Jonas Philippens, Spilstraat 14, 3960 Opitter (Banleider) 

 0498/47.45.29 

Dieter Pouls, Bosstraat 145, 3960 Tongerlo  

 0497/38.94.20 

Hernieuwers 

Wim Hermans, Bosstraat 24, Tongerlo (Banleider) 

 0495/72.77.48 

Bondsleider 

Wim Hermans, Bosstraat 24, Tongerlo 

 0495/72.77.48 
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Volwassen begeleider 

Frans Steensels, Poststraat 11, 3960 Tongerlo 

 0497/44.91.80 

Keukenploeg 

Frans, Carine en Femke Steensels-Boonen, Poststraat 11, 3960 Tongerlo 

 0497/44.91.80 (Frans) 

 0497/48.91.70 (Carine) 
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Kampprijs 
De kampprijs is altijd afhankelijk van een aantal factoren. Naargelang de 

kampplaats, prijs van de tenten, materiaal, vergunningen en andere factoren kan 

deze kampprijs jaarlijks variëren. Inmiddels kunnen we zeggen dat een lid op 

kamp meer dan 150 euro kost. Hieronder kan je zien waar de meeste kosten 

naartoe gaan tijdens het kamp én tijdens de voorbereiding van het kamp. 

 

Wat zijn de topkosten van een kamp? 

1. Kampplaats 
2. Eten 

3. Elektriciteit, water, gas,... 

4. Huur tenten 
5. Aankoop en onderhoud materiaal 

6. Activiteiten tijdens het kamp 
7. Huren van een oplegger 

8. Varia 
9. ..... 

 

Prijs die uw zoon betaalt: 100 EURO 

Een tweede, derde, vierde, … zoon betaalt 90 EURO 

 De rest wordt betaald door de KSA-kas 

 

Ondanks dat een lid op kamp dus ongeveer 150 euro kost, zitten wij zelfs met 

onze lichte verhoging, hier nog steeds ver onder. Dit is nog steeds een zeer 

democratische prijs die we kunnen aanbieden door onze jaarlijkse fuif Jungle 

Fever, waar we een jaar werk in steken en onze werking versterkt en steeds 

verbeterd. 

 

Bij deze willen wij ook alle vrijwilligers bedanken die ons hebben bijgestaan bij 

het organiseren van deze fuif en hierdoor ook meehelpen aan deze goedkope 

prijzen! 

 

Heb je financiële moeilijkheden bij de betaling van het kampgeld? Misschien kan 

het Sociaal Huis van Bree hierin iets voor je betekenen. Je kan contact nemen via 

089 84 85 50 of ocmw@bree.be.  

Tijdens een gesprek in het Sociaal Huis polst een maatschappelijk werker dan of 

je in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst in het kampgeld. Dit is 

volledig anoniem en jullie privacy wordt volledig gerespecteerd. Noch de leiding, 

bondsleider, kookploeg noch andere ouders komen deze bijstand te weten! 

 

mailto:ocmw@bree.be
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Kampgeld (Belangrijk!) 
Omdat de gemeente Zutendaal op tijd wil weten met hoeveel leden we op kamp 

gaan zijn begint de leiding vanaf 13 mei reeds rond te gaan voor de 

inschrijvingen. 

De leiding komt dus eerder rond dan andere jaren. Omdat jullie met veel zijn, 

zou het fijn zijn moest het lukken om de medische fiche al ingevuld te hebben als 

wij rondkomen. Jullie leiding komt sowieso langs voor de inschrijvingen. Jullie 

kunnen op dat moment cash betalen of het kan gestort worden op onze rekening. 

Dit moet in het laatste geval VOOR 5 juni overgeschreven zijn, anders kunnen 

we uw zoon niet meer inschrijven voor ons kamp. 

• Cash betalen wanneer de leider rondkomt 

• Storten van het geld: 
 

o BE87 7785 9366 3394 

o Prijs: €100 voor de eerste zoon + €90 voor de bijkomende zonen 

o Mededeling: Kamp 2017 + naam/namen van uw zoon/zonen 
 

 

Vertrek: 12 juli 2017 

ALGEMEEN 

Leeuwkes, Jong-Knapen, Knapen, Jong-Hernieuwers en Hernieuwers 

komen op woensdag 12 juli 2017 om 9u00 samen op het dorpsplein 

(IEDEREEN is hier aanwezig in zijn uniform: dichtgeknoopt hemd, vlaarke en 

korte broek). Om 9u30 houden we samen een korte bezinning in de dagkapel. 

Hierna fluit de bondsleider de openingsformatie waarna we zullen vertrekken naar 

de kampplaats!  

 

VERVOER 

Met de auto: De Leeuwkes en Jong-Knapen gaan met de auto. Mogen we daarom 

vragen of er ouders zijn die hun zoon naar de kampplaats kunnen brengen en 

eventueel andere leden in de auto kunnen vervoeren? Je mag dit altijd aan Wim 

laten weten (0495 72 77 48) 
 

Met de fiets: Knapen, Jong Hernieuwers en Hernieuwers gaan met de fiets. We 

verwachten dat iedereen met een veilige fiets komt! Om problemen onderweg te 

vermijden controleren we alle fietsen wanneer we langskomen voor het 

kampgeld. Deze groepen zullen ook terug naar huis fietsen op 19 juli.  
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UNIFORM & VLAARTJE 

Vaak gebeurt het dat leden snel groeien en dat hun uniform daardoor iets te 

klein geworden is. Omdat iedereen een huurprijs heeft betaald bij zijn eerste 

inschrijving kan je dus je uniform inruilen voor een groter. Wanneer je leiders 

langskomen voor het kampgeld laat je hen eventueel weten dat je uniform te 

klein geworden is. Dit mag je ook gerust voor/tijdens/na een volgende activiteit 

laten weten. Jouw leiders zorgen dan dat je een passend hemd krijgt. Vaak 

gebeurt het ook dat vlaartjes kwijtgeraken. Voor €3 kan je een nieuw vlaartje 

bij ons aankopen. 

 

ID/KIDS ID 

Gelieve de ID en kids-ID niet in de bagage te steken, maar om deze op de dag 

van vertrek af te geven aan de leiders van uw zoon. Deze worden gedurende het 

hele kamp bijgehouden door de leiding en gebruikt waar nodig. De ouders van 

de  leeuwkes en jong-knapen krijgen deze kaarten terug op het einde van het 

kamp. De oudste 3 groepen krijgen deze kaarten mee op hun fietstocht terug 

naar Tongerlo! 

 

GENEESMIDDELEN 

Jongens die geneesmiddelen moeten innemen, kunnen deze op het dorsplein 

afgeven aan hun leidng. Zorg er wel voor dat er op de medicatie duidelijk vermeld 

staat wanneer en hoeveel keer het medicijn dient ingenomen te worden. Onze 

kookploeg zorgt er dan voor dat iedereen zijn medicatie perfect op tijd en 

voldoende inneemt. Vul dit ook zeker duidelijk in op de medische fiche! 

 

KOFFERS 

Voor de Leeuwkes en de Jong Knapen: De koffers worden op 12 juli gewoon 

meegenomen met de auto’s van de ouders en op 19 juli ook terug meegenomen. 

 

Voor de Knapen, Jong-hernieuwers en Hernieuwers: Ook jullie koffers worden op 

12 juli meegenomen naar de kampplaats. Jullie koffers kunnen opgehaald worden 

aan het heem op 19 juli tussen 15u00 en 16u00.  

Meebrengen (fietsers) 

 Gecontroleerde fiets 

 Fietsherstelkit 

 Lunchpakket 

 Werkende lichten 

 

 Regenjas 

 Zakgeld 

 Extra binnenband van de juiste maat 

 Fietsenslot! 
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Meenemen op kamp 
Ken je het nog? Eerste rij kleuren bij vertrek thuis, tweede rij bij vertrek op kamp. 

AANDACHT: Ook dit jaar is het verplicht voor iedereen een rechthoekige 

gamel mee te nemen ipv. een ronde gamel of bord.  

 

O   O : Keukenhanddoeken (2) 

O   O : Spelkledij (korte & lange broek) 

O   O : Zwemgerief 

O   O : Zakdoeken 

O   O : Slaapzak, deken, kussen 

O   O : Regenkledij 

O   O : Dikke pull-over, lange broek (2) en jas 

O   O : Pyjama 

O   O : Eetgerij: mes, lepel, vork, tas en gamel 

O   O : Toiletgerief: zeep, washandjes, handdoeken(2), shampoo, badhanddoek, … 

O   O : Voldoende reserve ondergoed 

O   O : Voldoende reserve sokken (min. 1 paar per dag, neem enkele reserve mee) 

O   O : Hoge schoenen en laarzen + sportschoenen 

O   O : Schoenen die nat en vuil mogen worden 

O   O : Identiteits- of naamkaart 

O   O : Zaklamp, drinkbus en zakmes (zakmes niet voor Leeuwkes & Jong Knapen) 

O   O : Veldbed (geen luxebed met matras of luchtmatras) 

O   O : Rugzak 

O   O : Linnenzak (voor de vuile was) 

O   O : Leesboekjes/Strips (vergeet je naam niet!) 

O   O : Pet of ander hoofddeksel 

O   O : Zonnemelk  

O   O : KSA-uniform (vlaartje, korte broek, hemd) 

Ouders, mogen we vragen enkel kledij mee te geven waarmee geravot mag 

worden? 

 

Het is belangrijk dat in ALLE kleren en ander materiaal (keukenhanddoeken, 

gamel, UNIFORM, …) een naam staat. Zeker bij de kleinsten!  

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Spelletjespagina 
Zoek de 7 verschillen 

 

Help Smul bij de lekkere slagroomtaart te geraken! 

 



 

11 
 

Tijdens het kamp 
POSTADRES 

Mama, papa, oma, opa, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes kunnen 

brieven schrijven naar het volgende adres: 

 

KAMPADRES 

Het adres van de kampplaats is niet hetzelfde als het postadres. De post komt 

namelijk aan bij de verantwoordelijke van de kampplaats, die dagelijks de brieven 

tot bij ons brengt. Ouders die hun zoon op 12 Juli naar de kampplaats brengen 

moeten dit adres ingeven: 

Boeneveldstraat z/n 

3690 Zutendaal 

 

DRINGENDE GEVALLEN 

Enkel voor echt dringende gevallen kan je naar een van deze nummers bellen: 
 

 0497/44.91.80 (Frans Steensels) 

 0497/48.91.70 (Carine Boonen) 

 0495/72.77.48 (Wim Hermans) 
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Een dag op kamp… 
“Wat zouden de mannen van KSA op dit moment aan het doen zijn?” is een veel 

gestelde vraag van de ouders. Daarom geven we hier het verloop van de dag 

weer, die we iedere dag (ongeveer) volgen: 

 

7.00 u.   : Opstaan bondsleider en keukenploeg 

7.30 u.   : Opstaan leiding  

8.00 u.   : Opstaan leden 

8.05 u.   : Ochtendloop en wassen 

8.30 u.   : Ontbijt 

9.00 u.   : Karweien (schoonmaak tenten, WC, ...)  

9.15 u.   : Openingsformatie 

9.45 u.   : Spelen maar ... de activiteiten beginnen 

12.15 u. : Opfrissen 

12.30 u. : Middageten 

13.00 u. : Platte rust 

14.00 u. : De namiddagactiviteiten beginnen 

16.00 u. : Iets knabbelen 

16:15 u. : Vervolg activiteit 

18.00 u. : Avondeten 

19.30 u. : Avondspel en wassen 

21.30 u. : Leeuwkes en Jong Knapen zeggen goedenacht 

22.30 u. : Knapen kruipen in hun bedje 

23.00 u. : Jong Hernieuwers en Hernieuwers gaan slapen 

23.15 u. : Vergadering leiding (evaluatie afgelopen dag, bespreking volgende 

dag)  

24.00 u. : Nu zou iedereen moeten slapen!  
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Kamppersonages 
Kabouter Plop 

Plop is de eigenaar van de Melkherberg, een plaats 

waar de rest van de kabouters graag bijeenkomen om 

een glaasje Plopmelk met een Plopkoek te eten. 

Plopmelk en Plopkoeken maken kan Plop dan ook als de 

beste. Moest je plop niet herkennen aan zijn rode muts 

met groen hartje dan herken je hem wel aan de 

uitspraak: "Plopperdeplopperdeplop!". 

 

Kabouter Kwebbel 

Kwebbel is een kaboutermeisje met lange blonde vlechten. 

Zoals haar naam doet vermoeden kwebbelt ze wel heel erg 

graag. Vaak worden haar vrienden er helemaal gek van (en wij 

ook wel een beetje). Kwebbel draagt een roze muts met 

bloemen. Als Kwebbel de Melkherberg binnenkomt, zegt ze 

"Daag daag daag daag daag!" en roept ook regelmatig 

"Kwebbeldekwebbeldekweb!". 

 

Kabouter Klus 

Klus haalt vaak grapjes uit met zijn vrienden. Meestal draaien 

deze in zijn nadeel uit waardoor hij slachtoffer is van zijn eigen 

grappen. Ook denkt Klus dat hij in alles het beste is, hier zal hij 

ook altijd over opscheppen. Dit is zeker niet altijd waar en dat 

wordt ook duidelijk wanneer zijn vrienden hem te slim af zijn. 

Klus heeft altijd zijn overall aan waar altijd zijn hamer en ander 

werkgerief in zit. 

 

Kabouter Lui 

Lui is de postbode van het kabouterdorp. Eigenlijk heet hij Lucibert, 

maar omdat hij altijd zoveel slaapt, wordt hij kabouter Lui genoemd. 

Lui wordt overal moe van en als hij zegt "ik word daar zo moe van..." 

valt hij meestal direct in slaap. Klus herken je aan zijn rood kostuum 

en blauwe muts, ook heeft hij altijd zijn postzak bij. 

 

Benieuwd welke kabouters er nog mee gaan? Kom dan zeker mee op 

kamp en zie iedere ochtend welke avonturen ze weer gaan meemaken. 
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Kampliedjes 
Zoals altijd op kamp, zullen we ook dit jaar weer veel liedjes gaan zingen op 

tochten en natuurlijk rond het kampvuur! Daarom volgen hier enkele belangrijke 

en leuke liederen. De oudere leden onder jullie zouden deze liedjes al 

binnenstebuiten en achterstevoren vanbuiten moeten kennen (zeker het 

kerelslied)! De jongsten onder ons kunnen op deze manier al een beetje kennis 

maken met onze traditie! Op kamp zullen we hen deze liedjes zeker en vast 

aanleren. 

Kerels der Noordzee 

Kerels der Noordzee, Vikingsbloed, 

Schaart u vereend rond de vlag, 

’t Gaat om uw kerstene Vlaamse diet, 

Reedt u ten koenen slag. 

Haarop, ten strijd! 

Gij nieuwe jeugd, 

Ten kamp voor God,  

Ten kamp voor God! 

De kikker 

Aan de oever van de Dijle, 

zat nen kikker in het riet. 

Op de schoot, bij z’n moeder,  

en de ooievaar zag hen niet. 

 

“Ziet gij daar” zei die moeder 

“Ziet gij daar die ooievaar staan? 

’t is de moordenaar van uw vader. 

Hij vrat hem op met huid en haar.” 

 

“Potverdorie” zei die kleine, 

heeft die smeerlap dat gedaan 

Als ik groot ben, sterk zal wezen. 

Zal ik hem op zijn bakkes slaan 

 

Vele jaren zijn verstreken, 

en die kleine is niet meer 

Maar de ooievaar, die zijn bakkes, 

dat doet nu nog altijd zeer! 
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Brand in Zutendaal 

Brand in Zutendaal, brand in Zutendaal! 

Zie eens ginder! Zie eens ginder! 

Brand brand! Brand brand! 

En daar is geen water. 

 

Vrolijke Vrienden 

Vrolijke vrolijke vrienden 

vrolijke vrienden, dat zijn wij 

Vrolijke vrolijke vrienden 

vrolijke vrienden, dat zijn wij 

 

Als wij samen gaan kamperen 

in het bos of op de hei 

Dan klinkt het wel duizend keren 

vrolijke vrienden dat zijn wij 

 

(refrein) 

's Morgens komt de zon ons wekken 

en de vogels zingen blij 

Dan is 't tijd dat wij gaan trekken 

door de dennen, bos of hei 

(refrein) 

Twee of drie die koken 't eten 

brengen lekk're dingen mee 

Dat is iets dat wij wel weten, 

wie op kamp is eet voor twee! 

(refrein) 
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Kampregels 
 

SMARTPHONE 

Voor alle duidelijkheid: enkel voor leiding is het toegestaan de GSM in beperkte 

mate te gebruiken op kamp. Zo zullen zij foto’s maken die getoond worden op 

onze ouderavond en daarna ook op facebook gepost worden. 

Voor leden is de GSM niet toegelaten! Laat daarom je smartphone thuis, anders 

wordt het zeker afgenomen! Hetzelfde geldt voor MP3-spelers, op kamp wordt 

muziek genoeg gespeeld met onze super goede geluidsinstallatie tijdens de 

minifuiven! 

 

ZAKGELD 

Er is niet veel nodig, laat dit daarom tot een minimum beperkt zijn (voor 

Leeuwkes en Jong Knapen komt € 10 ruim toe). Uw kinderen zullen gegarandeerd 

niets tekort komen! De ouderen groepen worden toegelaten om iets meer mee 

te nemen. 

 

ZAKMES 

Enkel de 3 oudste groepen (knapen, jong-hernieuwers en hernieuwers) mogen 

een zakmes mee op kamp nemen. De jongste 2 groepen mogen dit niet! 

 

SNOEPEN EN ROKEN 

Ieder zinnig mens is het er over eens: snoepen daar krijg je rotte kiezen van en 

ook roken is slecht voor de gezondheid. 

Daarom volgende regeling: 

• Niemand neemt snoep mee op kamp. Zien we dit toch, dan eet de leiding dit 

’s avonds lekker op! 
• Leeuwkes, Jong Knapen, Knapen en Jong Hernieuwers roken niet! 

• Voor de verslaafde rokers bij de Hernieuwers worden er enkele momenten 
voorzien om te roken. Dit slechts op één welbepaalde plaats en enkel met 

toestemming van de ouders (zie medische fiche). Ook een elektronische sigaret 
valt hieronder. 

• Hoewel er maar 1 leider is die rookt, zal er van de leidersgroep op kamp 
niemand roken. Wij zouden het dus appreciëren als ook onze oudste leden 

hun sigaretten een week thuis laten! 

 

Wij hopen te mogen rekenen op ieders medewerking! 

 



 

17 
 

Einde kamp: 19 juli 
 

Woensdag 19 juli 2017 gaan we allemaal terug naar huis. De ouders van de 

Leeuwkes en Jong-knapen kunnen hun zonen ophalen op de kampplaats zelf 

omstreeks 13u00 uur. De Knapen, Jong-hernieuwers en Hernieuwers zullen 

terugkomen met de fiets. Exacte tijdstip van aankomst voor de fietsers is nader 

te bepalen. Waarschijnlijk zullen zij aankomen in Tongerlo omstreeks 15u00 - 

15u30. 

 

De koffers van de Leeuwkes en Jong-knapen worden op 19 juli gewoon mee 

terug genomen met de auto. 

Voor de Knapen, Jong-hernieuwers en Hernieuwers:. Jullie koffers kunnen 

opgehaald worden aan het heem in Tongerlo op 19 juli tussen 15u00 en 16u00.  

 

 

Ouderavond 
Deze supergezellige avond zal dit jaar doorgaan op 19 augustus 2017. Schrijf 

deze datum alvast op je kalender want op deze avond worden de kampfoto’s 

getoond, de nieuwe leiding voorgesteld, de verloren voorwerpen tentoongesteld 

en kunnen jullie gezellig bijpraten met de leiding en andere ouders. 

Verder is op deze avond iedereen die KSA een warm hart toedraagt van harte 

welkom! 
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Houd zeker de medische 
fiche en het kampgeld 
klaar, want wij komen 

zeer binnenkort bij 
jullie langs! 

 

 
Hier vind je: 

extra info over het kamp, filmpjes, foto’s en nog veel meer!!! 

 

 

 


