


Voorwoord

Dag KSA’ers 
 
Deze zomer is het zo ver! Het langverwachte kamp komt snel dichterbij. 
12 dagen slapen in tenten, lekker eten, super leuke spelletjes spelen 
in het bos, op dagtocht of misschien wel 2-daagse gaan. Wij hebben er 
alvast heel veel zin. We hopen dat jullie er evenveel zin in hebben!  
Maar bij een kamp komt wel wat bij kijken. Daarom hebben we dit 
boekje gemaakt waar alle informatie over het kamp verzameld is. Om 
alles goed te laten verlopen is het belangrijk dat je dit boekje eens 
goed doorleest.  
Kunnen jullie ook niet wachten?  
Geen nood, zondag 3 juli van 14u tot 17u houden we nog een laatste 
keer een vergadering: de kampvergadering. Zo kan al eens in de 
kampsfeer komen met de traditionele kampspelletjes.  
Op de volgende pagina vind je ook een woordzoeker om al een beetje 
in de sfeer te komen. Als je echt niet kunt wachten om op kamp te 
vertrekken heb ik nog een paar handige tips om het enthousiasme wat 
te temperen.  
Tip 1: Eet al eens uit een gamel thuis, misschien ben je het wel verleerd 
na 2 jaar.  
Tip 2: Slaap eens in een tentje in de tuin, om echt in de kampsfeer 
te komen kan je ook een kampvuurtje maken om jezelf lekker aan te 
verwarmen.  
Tip 3: Herhaal alle kampliedjes nog eens zodat je ze op kamp allemaal 
perfect kan meezingen.  
Zo, dat zou toch al een beetje moeten helpen, dan kunnen we alleen 
nog maar vol enthousiasme zeggen: Tot op kamp!  
 
Vele enthousiaste groetjes,  
De leiding



Bezoekdag

Na twee jaar zonder bezoekdag nodigen we jullie graag uit voor een BBQ op de 
bezoekdag van ons kamp om ons 80-jarig bestaan te vieren.

Op zondag 24 juli ,tijdens de bezoekdag, zijn jullie allemaal welkom om mee 
aan tafel te schuiven en te genieten van een heuse BBQ!

Jullie worden om 11 uur verwacht op onze kampweide in Graide. Gelieve niet 
te laat te komen, want wij hebben de dag volgepland met toffe activiteiten. De 

bezoekdag duurt tot 18u, uitzonderlijk een uurtje langer.

Voor de BBQ is het noodzakelijk om in te schrijven. De leden die mee zijn op 
kamp moeten niet bestellen, daarvoor zorgen wij. Op de bezoekdag worden 

er geen belegde broodjes voorzien, enkel de BBQ. Inschrijven kan vanaf nu en 
doe je voor 18 juli via onze site (daarna zijn we al op kamp en kunnen we de 

inschrijving niet noteren).

We hopen jullie allemaal daar te zien!

Heb je vragen of problemen met je reservatie? 
Contacteer ons op: bbq@ksatervuren.be



Vragen?

Heb je vragen over kamp? Je mag deze altijd stellen aan de leiding, op 
de achterste pagina's vind je de telefoonnummers van elke leiding en 

zie je ook wie van welke groep de leiding is. 
Je mag ook altijd de hoofdleiding contacteren op het mail-adres: 

hoofdleiding@ksatervuren.be

Of je kan ons ook altijd even bellen op deze telefoonnummers:

Senne Spegelaere
0475/21 87 44

Milan Berlemont
0470/60 93 55

Largo Herbosch
0499/72 27 31



Inschrijven

KLIK HIER

De medische fiches moet ten laatste op maandag 6 juli (23u59) inge-
vuld zijn. Zonder medische fiche kan je kind niet mee op kamp.

Het is zeer belangrijk dat de inschrijving en de medische fishe helemaal 
ingevuld worden!



Algemene kalender

Je hebt tot maandag 11 juli (23u59) de kans om je koffer 
af te zetten op het HHC. Er zal voor elke ban een aparte 
zone zijn om de koffer af te zetten. 

koffers brengen
Maandag

11
JULI

Na twee jaar kunnen de ouders de kampwei nog eens 
komen bezoek. De bezoekdag gaat zoals de traditie door 
op de zondag van kamp dit is 24 juli.

Bezoekdag

zaterdag

30
JULI

Het ophalen van de koffers is op de speelplaats van de 
lagere school van het HHC

Afhalen pas mogelijk vanaf 18u30.

Koffers ophalen

Zondag

24
JULI

Helaas is de laatste vergadering aangekomen :'(. Maar 
deze vergadering wilt wel zeggen dat kamp er aan komt.
Deze zondag is het zoals elke zondag van 14u tot 17u.

Kampvergadering
zondag

3
JULI



Algemene kalender
Leeuwkes, Piepers, 

Jongknapen & Knapen

vertrek kamp
Maandag

18
JULI

Alle leden buiten de Jonghernieuwers worden maandag verwacht om 
8U45 aan de speelplaats van de lagere school van het HHC. Het is 
belangrijk dat iedereen op tijd is, want de bus wacht niet.

!!OPGELET!!
Vergeet voor de eerste dag zeker geen lunchpakket mee 
te nemen.

Neem ook je ID mee en geef deze af aan de leiding 
voordat we de bus opstappen.

Indien je persoonlijke medicatie hebt, geef deze dan ook 
mee in een zakje met de nodige informatie.



Vrijdag

29
JULI

Vandaag komen we terug met de bus. Het exacte uur van aankomst 
kunnen we niet voorspellen. Dat zal afhangen van het verkeer. Wij 
zullen jullie op de hoogte houden via WhatsApp. Al de leden komen 
met dezelfde bus aan op het HHC.

Einde kamp



Jonghernieuwers 

vrijdag

29
JULI

De jonghernieuwers komen met de andere leden terug mee met de 
bus. Het uur van aankomst zal via de Whatsapp groep en de Facebook 
gedeeld worden.

Einde kamp

De jonghernieuwers vertrekken donderdag 14 juli samen met de 
keuken en de leiding mee op voorkamp! 

vertrek kamp 

Donderdag

16
JULI



Kampprijs
Voor 1 kind €115

Voor 2 kinderen €220

Voor 3 kinderen €330

Voor leiding + JHN €120

Je schrijft het gepaste bedrag na het inschrijvingen van je kind(eren) over op ons 
rekeningnummer:

BE49 4345 1170 1171 
met vermedling: naam + ban van het kind + kamp 2022

(naam en groep vermelden in de mededeling)
Moest dit bedrag toch nog te hoog zijn kan je zeker de leiding aanspreken en zoeken 

we samen naar een oplossing.

ANNULATIE
Bij annulatie wegens overmacht (zoals ziekte) zullen we het volledige bedrag 
terugstorten. Vanaf de start van het kamp wordt geen geld meer terugbetaald.

Briefjes kan je sturen naar volgend adres: 

  KSA TERVUREN
  (naam van de persoon in kwestie)
  Rue de Gembes 140
  5555 Bièvre

!!OPGELET!!
Op kamp kunnen er postkaarten gekocht worden aan € 0,50 per stuk. Zie wel dat uw 
kind voldoende postzegels bij heeft. Het is (vooral voor de jongsten) aangeraden om 
het thuis adres reeds op voorhand op enveloppes te schrijven, zodat de briefjes zeker 
terecht komen.
Houdt er rekening mee dat de post niet altijd even snel is.Verzend je post dus zeker 
op tijd (of misschien al voor het kamp).

Briefwisseling



Deze benodigheden zijn essentieel.

 De Koffer

De ervaring heeft ons geleerd dat niets geschikter 
is dan een ijzeren koffer? Wel, de belangrijkste 
reden is dat bij het vervoer de koffer al eens
een stootje kan krijgen Wij raden ook aan om een 
koffer altijd goed te vullen om te vermijden dat 
hij zou gaan deuken door het gewicht van de
andere koffers. Hou er bij de aankoop rekening mee dat alles erin 
moet,
dus ook slaapzak en eventueel veldbed (maar zorg dat hij zeker niet te
groot is (max. B90, D53, H38), je kan altijd alles nog een beetje
platdrukken). Na het kamp is deze koffer de ideale opbergplaats voor
kampmateriaal.

 Het Veldbed

Om te slapen kies je best voor een degelijk 
veldbeld zoals je op de foto kan zien. Dit 
is beter dan een luchtmatras aangezien je 
verder van de grond slaapt en dus beter 
geïsolleerd bent.  Ook ben je niet nat moest 
het grondzeil nat worden!

Kampmateriaal

Ga je voor de eerste keer mee op kamp, of is je oud materiaal 
versleten. Hier volgt onze goede raad van tante..... en nonkel....       



De Gamel, het bestek en de beker

Niets is gemakkelijker dan het klassieke model (zoals in het leger). Kijk 
bij grootwarenhuizen, kampeerwinkels uit naar het rechthoekvormige 
model met een daaraan bevestigt (in draaibaar) handvat. Een 
ineenschuifbaar bestek is handig. Let er echter wel op dat het niet 
zomaar plooit bij de minste druk en zeker roestvrij is. Zorg ervoor dat 
uw beker zeker waterdicht is en dat er een handvat aan is (dit is veiliger 
en gemakkelijker bij de warme melk ’s morgens). Plastieken bekers 
worden minder rap warm dan ijzeren, de kinderen zullen zich hier dus 
minder snel aan verbranden.

Heb je nog vragen of is iets niet helemaal duidelijk bel dan gerust naar 
iemand van deleiding of vraag het hen bij de inschrijvingen.



Kledij:
 Voldoende  ondergoed
 Voldoende  kousen  of  sokken
 KSA-uniform  en  das

(zeker  niet  vergeten!!)
 Warme  pulls  en  sweaters
 T-shirts
 Pyjama
 Shorts  en  lange  broeken
 Regenkledij  !!!
 Zwemgerief
 Laarzen
 (Sport)schoenen  (liefst  meerdere) 
 Stevige  stapschoenen  voor  oudere

bannen.
 Waterpantoffels
 Fluohesje  voorzien  van  naam

Hygiëne:
  Toiletgerief
  Handdoek  &  washandje
  Wasspelden
  Linnen  zak  voor  de  vuile  was

(Een  deel  kan  al  naar  huis
meegegeven  worden  met  de
bezoekdag)

  Persoonlijke  medicatie
(Desnoods  hiervoor  een  regeling
treffen  met  de  begeleiding

Slaapgerief:
  Veldbed  (meer  info  ,  zie  elders)
  (voldoende  warme)  slaapzak
  Deken  (  voor  koude  nachten)
  Teddybeer      
  Zaklamp

Wat neem ik mee?



Eetgerief:
  Gamel
  Bestek:  mes,  vork  en  lepel
  Drinkbeker
  Enkele  plastieken  zakjes
  Een  eierdopje
  Een  drinkkruik
  2  keukenhanddoeken

 Allerlei:
  Rugzak  (groot  2-daags  model

voor  de  oudere  bannen)
  Vuilniszak
  Schrijfgerief
  Briefpapier  en  omslagen

(  Reeds  geadresseerde  en
gefrankeerde  zij  handig)

  Gezelschapspelletjes
  Kleurpotloodjes  of  stiften  (jongsten)
  Leesboek/Strips
  Kompas  (oudere  bannen)
  Identiteitskaart  en  eventueel

zakgeld  voor  postkaarten  te
kopen

  Goed  humeur  &  de  zon

Wat  zeker  NIET  meenemen  !!!
  Té  veel  snoep,  we  verdelen

het  toch  over  de  hele  groep.
  Te  veel  zakgeld  (kan  alleen  maar

opgedaan  worden)
  Uitgezonderd  voor  de

oudere  bannen  is  een
zakmes  overbodig  en
gevaarlijk

  GSM,  MP3-spelers,
computerspelletjes  en
duur  ander  High-tech
materiaal  zijn
nutteloos  op  kamp

  Dure  spullen  in  het
algemeen

  Je  slecht  humeur  en  regen
  Cornflakes  bij  het  ontbijt

Zorg  ervoor  dat  je  alles  van  een
NAAM

voorziet  ,want  ieder  jaar  komen  we  thuis
met  een  vracht  verloren  voorwerpen

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Praktisch

Vul de medische fiche goed in en breng de leiding zeker op de hoogte 
van eventuele bijzonderheden. Het is altijd beter dat we hierop op 
voorhand kunnen anticiperen.

Vergeet zeker je ID en vignetjes van de verzekering niet.

Laat je kind inenten tegen tetanus, dit vermijdt talloze dokter 
consultaties.

Gsm's, mp3-spelers en andere elektronisch snufjes horen NIET thuis 
op kamp! Indien je ze toch meehebt zullen deze in beslag genomen 
worden door de leiding.

Hetzelfde geldt voor een overdosis snoep! Je kan bijvoorbeeld appels 
meenemen voor aan het vuur. Super lekker en super gezellig!

Omslagen met de adressen van de familieleden zijn heel handig voor 
de kleinsten.

Geef voldoende kleding voor zowel warm als koud, regenweer mee. 
Meer dan 1 paar schoenen is zeker nodig. Laarzen komen goed van pas 
want ook als het niet regent, is het gras ’s morgens nat van de douw.

Zorg dat alles voorzien is van een naam. Vergeet vooral niet dat alle 
hemden en dassen hetzelfde zijn. Maar welke is dan van jou?! Ieder 
jaar weer komen we terug naar huis met een hele hoop verloren 
voorwerpen.



²v

Elise Hermans
0491/63 49 08

Victor Hofman 
0468/27 54 52

Lara Geerts
0478/38 50 41

Jul Schoonejans 
0491/97 94 62

Leeuwkes

Piepers

Jongknapen

Wie is wie ???

Leeuwkes@ksatervuren.be

Piepers@ksatervuren.be

Jongknapen@ksatervuren.be

Guillaume Tack
0490/43 82 04

Willem Buysse
0473/34 74 32

Gerben Carlier
0491/97 33 34

Warre Spegelaere
0479/37 07 86

Lotte Wynants
0472/46 12 25

Elco Berlemont 
0477/59 00 86

Jasper Buysse
0475/24 30 45

Siemen Jorissen
0468/31 39 55

Julie Simon
0493/33 48 40



²v

Knapen

Jonghernieuwers

Knapen@ksatervuren.be

Jonghernieuwers@ksatervuren.be

Senne Spegelaere
0475/21 87 44

Largo Herbosch
0499/72 27 31

Robin De Smet
0495/14 05 99

Xanthe Godts
0470/96 85 09

Gabriel Plissart
0470/33 65 85

Milan Berlemont
0470/60 93 55

Yannick Clauwers
0468/28 92 38
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Milan Berlemont
Largo Herbosch

Senne Spegelaere

Hoofdleiding@ksatervuren.be

Lambert crooimans

scjtervuren@skynet.be
02/767.79.34

Robin De Smet
Victor Hofman

Warre Spegelaere

Materiaal@ksatervuren.be
Volg ons ook op instagram

Gerben Willemans

financien@ksatervuren.be
0472/54.96.35

Willem buysse
Milan Berlemont
Simen Jorissen

Web@ksatervuren.be

BE49 4345 1170 1171
www.ksatervuren.be

leiding@ksatervuren.be

Hoofdleiding

Proost

Materiaal

Administratie

 web

Overige

Milan Berlemont 
Largo Herbosch
Guillaume Tack

Zoniënburcht


