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Kamp 2021…  terug een speciaal kamp? 
 
 
Wat waren we blij dat wij vorige zomer op kamp mochten gaan. Ondanks alle regels die we 
moesten naleven, was het een meer dan geslaagd kamp! Na het kamp zijn wij meteen 
begonnen aan de voorbereidingen van dit werkjaar, ook al wisten we nog niet of we mochten 
starten. Uiteindelijk kregen we in augustus een startsignaal, dit natuurlijk niet zonder regels. 
We dachten dat het bij die regels ging blijven, maar niets was minder waar. Het werd een 
werkjaar met snel wisselende regels. Met als gevolg dat we telkens weer onze werking 
moesten aanpassen, wat niet altijd even evident was. Keer op keer vroeg dit een enorme 
inspanning van zowel de leiding als jullie (de leden en ouders). Iedereen moest zich aanpassen. 
Maar, ondanks alles, bleven we er allemaal 200% voor gaan!  
 
Het einde van dit hobbelige werkjaar is al in zicht… Gelukkig wil dit niet alleen zeggen dat het 
werkjaar 2020-2021 er bijna op zit, maar dat we kunnen beginnen uitkijken naar het kamp!! 
Joepie!  
 
Aangezien wij nog niet concreet weten welke regels er zullen gelden voor jeugdkampen, 
kunnen wij over bepaalde zaken nog niet concreet genoeg zijn. Wij, de leiding, weten dus nog 
niet hoe het kamp er dit jaar zal uitzien. We zullen eerst moeten wachten op een beslissing 
van de Vlaamse en Federale regering. Dit staat dan ook duidelijk beschreven in het 
kampboekje.  
 
Om toch te kunnen starten met onze kampvoorbereidingen baseren wij ons momenteel op 
de regels die gelden voor de jeugdkampen van vorig jaar. Van zodra wij weten welke regels er 
geldig zullen zijn voor jeugdkampen, laten wij jullie dit weten. 
 
Natuurlijk zullen we net zoals vorig jaar er alles aan doen om er een fantastisch en veilig kamp 
van te maken! Indien u nog vragen heeft, dan horen wij het graag. De contactgegevens van 
de hoofdleiding vinden jullie bij punt 5: verantwoordelijken. 
 
De leiding kijkt alvast uit naar het kamp! 
 
Hopelijk tot dan!!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Eurosong 2021: the return of ABBA 
Algemeen verhaal 

 
Op een woensdagavond zat ABBA in de Zweedse kroeg een limönäd te 
drinken. Ze blikten terug op hun gloriedagen. In het gesprek kwam 
wederom aan bod hoe ze zo veel avonturen samen hebben beleefd. 
“Oh, weet je nog dat optreden dat het publiek köttbullars naar ons smeet, dat was toch 
nogal nen tijd he!”, mijmelde Bjorn.  
 

“Of of of, die keer dat we Chiquitita zongen en dat we bekogeld 
werden met Chiquita bananen,” giechelde Agnetha.  
 

“Hahahaha, of toen ik in België werd gevraagd om in een frituur mijn 
handtekening te zetten op een bakje friet!”, lachte Anni-Frid. 
 
Benny bracht iedereen in heimwee, toen hij zei: “Of de mooiste herinnering 
van allemaal: toen we in 1974 iedereen op Eurosong omver bliezen met 
onze soon-to-be wereldhit Waterloo.”   

 
Alle bandleden zeiden in koor: “Wa leut adden we ten.”  
 
En na een korte stilte kwam Bjorn met het voorstel: “Ik heb de voorbije week in de papieren krant 
gelezen, gelijk in de goeien ouwen tijd, en zag daar de inschrijvingsfiche staan voor het 
Eurovisiesongfestival van dit jaar. Is het geen idee als we ons terug inschrijven?”  
 
“Oh ja,” zei Agnetha, “nog een laatste keer de roem herleven voor we definitief vaarwel zeggen aan 
onze zangcarrière. 
Ze schreven zich vol enthousiasme in en de volgende dag 
gaven ze hun inschrijvingstrook af bij de Zweedse pöst.  
 
Al snel werd het bekend gemaakt dat ABBA voor een tweede maal Zweden ging representeren op het 
Eurovisisongfestival. Dit nieuws sloeg in als een bom. Het werd door echte ABBA fans met open armen 
ontvangen en zij warmden hun beentjes al op en namen hun kroontjes uit de kast als Dancing Queens. 
Overal in de media verscheen er dat het kinderspel zou worden voor ABBA om de contest een tweede 
maal te winnen.  
 
Dit nieuws viel niet bij iedereen in de smaak. De andere kandidaten/landen van het 
Eurovisisongfestival waren niet zo enthousiast. Door de deelname van ABBA maakten ze geen schijn 
van kans meer. Al snel ontstond er een geheimzinnige groep op messenger, waarin er enkele 
belangrijke landen hun ontevredenheid met elkaar deelden: 



 
Na dit gesprek werden hun snode plannetjes snel tot realiteit gebracht. Er werden op zeer 
uiteenlopende plaatsen belangrijke voorwerpen verstopt, zoals: instrumenten, outfits, microfoons, 
enzovoort. Alles wat de overwinning kon betekenen voor ABBA, werd uit de weg geruimd.  
 
Toevallig is de Belgische artiest voor dit jaar de enige echte Djensie Boemzie El Loco Loco Tigro, een 
befaamd en eerlijk man die de ochtend daarna opstond met een intens schuldgevoel. Hij kon toch niet 
maken dat zijn grootste voorbeeld zo benadeeld zou worden in de strijd. Toen hij besloot om ABBA 
hiervan op de hoogte te stellen was zijn eerste gedacht om hen een belletje te geven. Maar bij het 
kijken in zijn contactenlijst realiseerde hij zich dat hij helemaal geen nummer had staan van Bjorn, 
Benny, Agnetha of Anni-Frid. En zijn volgverzoek van Instagram staat al jaren op onaanvaard… Wat 
moest hij nu doen? Hij zou ABBA het tragische nieuws maar kunnen vertellen op 11 juli, wanneer de 
voorbereidingen starten voor de grote show van 19 juli. Op 8 dagen zouden ze nooit met vijf man al 
het materiaal op tijd terug kunnen krijgen. 
 
Gelukkig dacht hij aan een trouwe groep van vrienden en vriendinnen waar hij altijd op kon rekenen: 
KSA Hamme!  
 
Willen jullie helpen om van 11 tot 20 juli mee het materiaal terug te vinden en een exclusieve live 
performance mee te pikken van ABBA?  
 
Schrijf je dan snel in!  
Muzikale groetjes 
 
Lise D, Jana, Jelka, Tanika, Maxime, Boemzie, Yentl, Pieter, Senne, Jente, Joena, Janne, Fran, Caro, Lise 
B, Sander, Aaron, Sien R, Britt, Silke, Beau, Sien M, Brent, Robin, Vincent, Stef, Cies, Evert, Remmelt, 
Joren, Fien en Julie  

Nederland 

Rusland 

Italië 

Frankrijk 

België 



De Ferdinando’s Fazando’s 

Leeuwkesverhaal  
 

Wisten jullie al dat er op de KSA een heel speciaal diertje woont? Neen? Wel dat speciaal 

diertje is Ferdinand de Fazant. Hij is speciaal omdat hij met mensen kan praten 

en ons elke zaterdag een goede middag komt wensen. Ferdinand is dan ook altijd heel 

vrolijk en opgewekt.  
                                           Hallo! Ik ben 
                                                       Ferdinand! 
                                                                                       
 

 
 

 

 
 
Maar op een dag was dit niet het geval. Een leeuwke zag Ferdinand zitten met tranen in zijn 

ogen        . Ferdinand vertelde in volle paniek dat alle ABBA-muziek verdwenen was en die 

muziek zorgde er juist voor dat iedereen blij en vrolijk was. Het leeuwke snelde vollen bak naar 
de leiding om het verhaal van Ferdinand uit te leggen.  
Het leeuwke trok leider Maxime aan de arm en legde uit wat er aan de hand was.  

Leider Maxime riep luidkeels  de andere leiding samen, ze liepen naar Ferdinand. Hij 

deed opnieuw zijn verhaal en vroeg of wij hem konden helpen om de muziek terug te brengen. 
De leiding ging samen met de leeuwkes nadenken en brainstormen over hoe ze hem konden 

helpen de muziek terug te brengen.  
 
 Ohnee! Hoe gaan we dit 
                                                             Zangwedstrijd? Doen?? Zangwedstrijd? 

                                                                                                                  
 
 
 

           Musical? 

 
 
 
 
Heel wat ideeën kwamen naar boven. Jana dacht meteen aan een  

musical en Lise vulde aan met het idee om een zangwedstrijd te  

houden. Toen kwamen er nog meer ideeën zoals een zoektocht,  

een talentenavond en nog zoveel meer. In de plaats van Ferdinand  

zijn verdriet  
zagen we sprankeltjes van hoop in zijn ogen fonkelen. 
 
                                                                                                                                      
 

 
 
 



Maar toch vroeg hij zich af, leeuwkes hoe kunnen we dit nu waarmaken? De leeuwkes 
begonnen te fantaseren en kwamen met heel veel zotte ideeën, maar geen enkel idee was 
ideaal. Na een poosje waren de ideeën op en zagen we het niet meer zitten. Net op het 
moment dat we tegen Ferdinand wouden zeggen dat het onmogelijk was om dat waar te 

maken riep Jelka SUPER MEGA LUID IKEAAA!!!!! 

 
 
 
 

  

 
 
 

 
Iedereen verschoot en keek aandachtig naar Jelka. Ze vertelde dat ze op het internet had 

gelezen dat er een plek is genaamd Bree waar de muziek zoek is geraakt.  

 

 

             Bree  
 

 

Het probleem is dat wij helemaal niet zo muzikaal zijn aangelegd en dus dat wij eigenlijk heel 

weinig in Bree kunnen gaan doen. Toen plotsklaps boem, Tanika uit het niets vertelde 

dat ze zich keihard irriteerde aan Yentl zijn Ukelele. Boemzie riep toen: dat is het! We nemen Yentl mee 
op kamp!  

 
 
                              YENTL MEE OP 

                                  OP KAMP! 
Ugh, die ukelele 

Dus besloten we om samen naar daar op reis te gaan om de muziek te zoeken en weer tot 

leven te brengen. De leiding vond dit een geweldig idee en dachten eraan om hiernaar op 

kamp te gaan. Samen met Ferdinand hopen we de muziek terug te vinden en dolle avonturen 

te beleven. Willen jullie samen met ons en Ferdinand mee helpen? We kunnen hem toch niet 
in de steek laten? 

 

Groetjes 
De leeuwkes leiding 
Maxime, Lise, Jana, Jelka, Tanika, Yentl en Boemzie 

 
 
 

 

 

 



DE MIA MAMMA’S 

 Jongknapenverhaal 
 

Heel lang geleden, in een heel ver verleden, ging  de jongknapenleiding;                    
Jente, Fran, Joena, Janne, Pieter en Senne naar den   . 

Ze maakten een uitstap om meubels en andere dingen te kopen voor hun huis op de 
KSA.  
 Dit was hun lijstje: 

• Een gouden stolp en gouden spiegel voor Joena 
• Een TV-kast en gamestoel voor Senne  
• Een krukje en kurkentrekker voor Pieter  
• Een nieuwe matras en een pollepel voor Fran  
• Een nieuwe lampenkap en dinerkaarsen voor Jente 
• Een badjas en drie cactussen voor Janne  

 

Maar je kon het al raden. Ze waren de winkel nog maar net binnen en Senne en Pieter 
waren al helemaal verkocht.  De jongens waren tot over hun oren verliefd op het meisje 
dat toezicht hield in het ballenbad van de speeltuin. Dus wat deden ze? … HE-LE-
MAAL NIKS. 
 Ineens rook Joena  OST PRÄST: ZWEEDSE HARDE KAAS →                             
 (jaja ook van den Ikea ;)))).  
 Ze vroeg de hele tijd: “Ruiken jullie ook die heerlijke geur? Van 
waar komt deze geur? Nu heb ik zin in KAAS!!!!!”  
 

Daarop antwoordde Janne: “Ik ruik … de geur van de enige echte 
 ZWEEDSE BALLETJES!!!” Janne spurtte naar de lange rij in 
het Ikea restaurant, iedereen volgde. Ze schoven allemaal mooi 
aan en hadden zoveel zin in Zweedse balletjes van den Ikea. Het 
was echt een topdag!  
 
 

 
 
 
 
Toevallig trad ABBA  op voor hun jubileum in den Ikea van Gent. 
Jente, natuurlijk de grootste fan van ABBA,  was flauwgevallen van verbazing. Toen 
Pieter haar wakker schudde stond ineens TUM TUM TUM …. de hele groep voor 
Jente. Ze maakte van deze gelegenheid gebruik om een foto en een  handtekening te 
vragen op haar linkervoet.  
 

 
 
 
 



 
 
De rest van de groep bleef mooi aanschuiven en genoot ondertussen van de muziek. 
Na drie kwartier hadden ze eindelijk hun Zweedse balletjes en een plekje gevonden in 
het restaurant.  Maar Fran was ineens verdwenen. “Waar is Fran???? OMG WE ZIJN 
FRAN KWIJT!!! “, riep Joena in paniek.  
Jente stelde Joena gerust en zei: “Kijk naar het ijsjeskraam, Fran is altijd 
te vinden waar er ijsjes zijn.” Natuurlijk moest iedereen hierdoor lachen!  
 

HA HA HA HA HA HA HA HA….. 

Ze hadden een leuke dag en hadden genoten van de Zweedse balletjes, niet wetende 
dat dit hun laatste keer was… 

 

TOT ER INEENS, HELEMAAL UIT HET NIKS, een medewerker van den Ikea naar de 
tafel van de jongknapenleiding kwam. De medewerker begon uit te huilen op de 
schouder van Janne. Ze wist niet wat er gebeurde. De medewerker begon te vertellen: 
“Er is een groot probleem!!!! MAAR ECHT EEN HEEL GROOT PROBLEEM! Wij willen 
iets nieuws toevoegen aan ons assortiment. Beloven jullie dat dit onder ons blijft? Want 
het is namelijk nog een GEGEIM (ja, we schrijven dit met een ‘G’ ;))). We zouden graag 
Zweedse pizza’s met de befaamde Zweedse balletjes en Zweedse kaas aan de Ikea 
kaart willen toevoegen. MAAR de bezoekers van vandaag hebben de 
ALLERLAATSTE ZWEEDSE BALLETJES OP GEGETEN. Nu kunnen wij geen pizza’s 
maken... :(((. Kunnen jullie mij helpen?” 
 

De jongknapenleiding wist niet wat ze moesten zeggen. Na een lange stilte zei Senne: 
“AH MA WOOOOOOW WACHT!!! Wij hebben nog jongknapen op de KSA die ons 

zeker zouden willen helpen!! Zij zullen zoals echte MIA MAMMA’S  zorgen voor een 
heerlijke mix van Italiaanse kunst en Zweedse klassiekers”.  
 

Dus, allerliefste jongknapen: Willen jullie zoals echte Mia Mamma’s ons, de 
jongknapenleiding en den Ikea helpen zoeken naar de Zweedse balletjes om 
overheerlijke pizza’s te maken?  

Schrijf je dan in op kamp van 11-20 juli!!!!!!!  
WIJ VERWACHTEN JULLIE 
XXXX 
De jongknapenleiding                            
Joena, Jente, Janne, Fran, Senne en 
Pieter 

 

 
 

 



Zeven zotte Zweedse zuper troupers 
Knapenverhaal 
 

Lang, lang geleden was jullie knapenleiding zelf jeugdig en waren 

ze zotte knaapjes. Ze hadden het idee om samen op reis te gaan 

naar Zweden, te voet met een stok. Omdat ze graag hippies 

wouden zijn. Aaron zijn kapper was niet beschikbaar dus droeg hij 

allemaal roze bloemetjes in zijn haar. Britt wou graag 

hippievlechten in haar haar en Sander was jaloers maar kon geen 

vlechten maken dus hij koos voor de super modernste aller coolste 

hippie sletsen. Lise en Silke waren all-in to hippie zonnebrillen en 

hadden er honderden mee in verschillende kleuren. We waren nog 

maar net vertrokken en Sien haar flower-power broek was al 

gescheurd. Daarom moest ze een oplossing vinden en kocht ze in een winkeltje een nieuwe 

lange rok. Op de voorlaatste dag vroeg Caro : “Ligt Zweden in Madagaskar?” “Nee”, zei Britt 

“Ben je nu helemaal gek en shhhht nu, we zijn er bijna.” Maar Caro wou graag wat sfeer 

brengen en begon chiquitita op haar gitaar te spelen.  

 

We kwamen eindelijk aan in Stockholm en Caro was nog steeds 

chiquitita aan het spelen, toen plotseling Agnetha van ABBA voor 

onze neus stond en begon mee te zingen. We leerden elkaar snel 

beter kennen en gingen samen in de IKEA, Zweedse balletjes gaan eten met lekkere 

appelmoes. ABBA zat echter met een probleem. Ze vertelden dat ze over tien dagen een groot 

optreden moesten geven op Woodstock maar dat ze per ongeluk zich dubbel hadden geboekt 

voor nog een ander optreden. Dit zou dus een probleem zijn want hoe kunnen ze op twee 

plaatsen tegelijkertijd optreden?  

 

Wij als jonge knaapjes waren helemaal verwonderd van dit verhaal. Sander werd helemaal 

enthousiast en wou ook ooit graag eens optreden als artiest. Silke zei dat wij nog te jong waren 

en Aaron was te bang om op te treden. Maar 

gelukkig was er Sien, die zei: “Komaan Aaron, geen 

mietje zijn, wij kunnen dat wel als we goed samen 

oefenen en samenwerken!”. Zo gezegd zo gedaan! 

Op tien dagen tijd werden we opgeleid door ABBA 

zodat we klaar waren voor het beste, grootste en 

coolste optreden van heel ons leven. Na het 

festival was ABBA compleet overweldigt door de 

positieve reacties. Ons optreden was zo goed dat 

we zelfs meteen op wereldtour konden 

vertrekken. Helaas kon dit niet, want we konden 

toch niet de KSA in de steek laten. We hielden er een fantastische reis naar Zweden aan over 

en waren echte hippies geworden maar het was tijd om naar huis te gaan.  

 

10 JAAR LATER …  



We zaten op de KSA en waren ons spel aan het voorbereiden voor die middag toen de 

postbode een brief bracht voor de Knapenleiding. In handschrift stond er op: Van ABBA voor 

de Knapenleiding. Aaron kon niet wachten, opende de brief en las:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de knapenleiding dachten we na. Toen riep Britt: “Oooooh!” En toen riep Caro: “Amai, 

weet je nog toen wij dat fantastische optreden mochten geven in Zweden? Hoe cool zou het 

zijn om dat nog eens te doen!” Waarop Lise antwoordde: “OEI, dat gaat niet met mijn rug 

hoor. PIJN, PIJN, PIJN EN NOG EENS PIJN.”  Dus moesten we iets anders verzinnen en na een 

lange tijd wisten we het! We zouden een wedstrijd organiseren: ABBA zoekt ABBA! 

 

Om de beste selectie te maken, willen wij jullie als knapen uitnodigen om een filmpje door te 

sturen waarin jullie je talent laten zien. Zo kunnen we ABBA verzekeren dat we hun wens 

zullen vervullen en waardige opvolgers zullen vinden. YEAAAAAAAAH!!! 

 

Groetjes de knapenleiding 

Aaron, Britt, Caro, Lise, Silke, Sien, Sander 

 

P.S.Het filmpje kan je doorsturen naar leider Sander via Whatsapp. 

 



De Sjieke Tittas en het mysterie van het 5de  ABBA -lid  

Jonghernieuwersverhaal 
 

 





Fördröjda Köttbullar 

Hernieuwersverhaal 

Beste Hernieuwers 

Wij hebben een heel zot en ook heel geloofwaardig avontuur beleefd. Ge gaat er niets van 
geloven, maar tis wel waar, beloofd! 

Dus, deze paasvakantie moesten leider Cies en leider Stef een kast van den Ikea in elkaar 
steken bij (oud) leider Cé thuis. Stef was volledig waardeloos, maar Cies ontdekte al snel dat 
hij daar eigenlijk wel heel goed in was, ondanks het feit dat Stef meer hinderde dan hielp.  

Na verloop van tijd was Cies het geklungel van Stef een beetje beu, dus hij besloot           hulp 
van mensen in te roepen die wel competent zijn, aka zijn medeleiding. Met de hulp     van Fien, 
Evert, Julie en Remmelt (Joren was mentale steun) zat die kast zo goed als     direct ineen. 

Na zo een staaltje teamwork besloten we om trots op sociale media te verkondigen hoe snel 
en hoe efficiënt we die kast in elkaar gestoken hadden. Reageert daar toch wel de (zeer echte) 
CEO van den Ikea op zeker? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

-Ikma akkaste (zeer echte CEO van den Ikea) 

Wij waren natuurlijk heel geïnteresseerd en na een paar mailtjes, mochten wij het nieuwe 
model van ikea-kast gaan testen, namelijk de gloednieuwe ‘ABBA-kast’. Deze kast speelt je 
favoriete ABBA nummers iedere keer je hem opent. Dit nieuw model was natuurlijk om te 
vieren dat de Zweedse groep hun comeback ging maken op het Eurovisiesongfestival in 2021.  

Een paar weken later gingen we dus naar het hoofdkantoor van den Ikea om die kast ineen te 
steken. Na een paar Zweedse balletjes en een surströmming uit blik besloten we om eraan te 
beginnen. 



Op een recordtempo hadden we die kast ineen gestoken, maar die CEO was helemaal niet 
blij… 

 

Hij zei dat wij veel te snel waren en dat hij 
mensen nodig had die iets minder competent 
waren. 

 
(dat zijn zijn woorden he, niet die van ons, wij 
zouden jullie nooit achterlijk noemen, 
loveyou x) 

 

Wij dachten natuurlijk onmiddellijk aan onze 
geliefde hernieuwertjes die op Joepie 
hadden bewezen hoe goed ze wel niet waren 
in het volgen van plannetjes. 

 

 

Wij vonden fördröjd kötbullar ook wel 
een heel grappige term, daarom dat we 
besloten dat dit jullie naam op kamp zou 
zijn. Kamp is dan ook het perfecte 
moment om de CEO te helpen en 
ondertussen kunnen jullie bewijzen dat 
jullie misschien toch eerder smarta 
köttbullar zijn, zo kunnen jullie je Ikea-
kast-ineensteken-diploma (das een zeer 
echt diploma, handig om later op jullie cvs 
te zetten) halen. 

 
Oke, da wast, straf verhaal he! 
Echt gebeurd, beloofd! 

 

Kusjes en tot op kamp, love you loserkes  

 

Joren, Cies, Fien, Remmelt, Julie en Evert 
 
 
 
 
 
 
 



Praktische informatie 

 

1.  Data en uren 
 
Momenteel hebben wij nog geen zicht op welke maatregelen er op kamp zullen gelden. 
Afhankelijk daarvan zijn alle groepen welkom op het kampterrein op zondag 11 juli of 
maandag 12 juli. Hierdoor kunnen we nog niet exact zeggen op welke manier wij naar het 
kampterrein zullen gaan. Dit zal met het openbaar vervoer of volgens hetzelfde systeem als 
vorig jaar zijn (ouders brengen de leden in tijdssloten per groep).  
 
Het kamp eindigt dinsdag 20 juli. De ouders kunnen hun kinderen afhalen volgens het 
volgende principe: per groep voorzien wij een tijdsslot en een drop&go-zone.  
Momenteel weten we nog niet of de bezoekdag kan doorgaan. Indien deze kan doorgaan, 
dan zal het principe van de drop&go-zone aangepast worden.  
 
Meer nieuws over het vertrek naar het kamp en de tijdssloten voor (11/12 en) 20 juli 
vinden jullie in het Laatste Kampnieuws (krijgt u enkele dagen voor vertrek). 
 
 

2.  Reis- en verblijfkosten 
 
De kostprijs voor het kamp is 150 euro per kind. In deze prijs is alles voorzien: verblijf, eten 
en drinken, kampaandenken, verzekering, … 
 

 
* Voor kinderen tot 14 jaar kunnen de ouders deze kampprijs inbrengen in hun belastingen, 
het fiscaal attest hiervoor wordt telkens uitgedeeld op het einde van het werkjaar daarna. 
* Je kan bij vele mutualiteiten terecht voor een attest van ‘terugbetaling kamp’. Deze 
attesten vind je vaak terug op hun website en kan je laten invullen door de hoofdleiding. 
 
Het is handig om uw kind nog een beetje zakgeld mee te geven op kamp. Voor de Leeuwkes 
en Jongknapen zal dit door de leiding van de groep bijgehouden worden. U kan dat zakgeld 
bij vertrek afgeven in een gesloten omslag met daarop duidelijk de groep en de naam van 
het kind. (15 euro is zeker voldoende) 
Dit zakgeld kan gebruikt worden op kamp om kaartjes (€1) en postzegels (€1) te kopen om 
naar huis op te sturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Inschrijven  
Inschrijven verloopt dit jaar bij voorkeur digitaal. Hiervoor gaat u naar onze website 
www.ksahamme.be en klikt u het formulier ‘inschrijving kamp 2021’ aan. Vul de vragenlijst 
per kind volledig en correct in.  
De formulieren staan open vanaf maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni. 
Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen controleren wij de medische gegevens die u 
begin dit werkjaar aan ons heeft toevertrouwd. Indien deze ontbreken of niet kloppen, 
nemen wij contact met u op. 
 

BELANGRIJK! 
De inschrijving is pas volledig wanneer u ook het inschrijvingsgeld aan ons heeft overgemaakt. Dit doet 
u door €150 per kind over te schrijven op het rekeningnummer 
BE02 0682 4135 6740 met als mededeling ‘Kampinschrijving 2021 NAAM LID’. 
U krijgt een bevestigingsmail wanneer wij uw betaling hebben ontvangen. Dit is meteen ook de 
bevestiging voor inschrijving. 

 
Als er nog vragen of opmerkingen zijn, aarzel niet om ons te contacteren. Bij vragen over het 
kamp die iets persoonlijker liggen is één telefoontje voldoende. 

 

4.  Kampadres  

 
 
 
 
 

5.  Verantwoordelijken 
 

Kampverantwoordelijken 
Jens Heirmans            
Remmelt De Rauw        
Sander Omblets            

Kookploeg 
Liesbet Van der Henst en Bart     
An Brusselmans                             
Guy Van Dender                             
Eva Van der Henst en Wouter     
Frederik Vermeire                          
Renée Vanheusden                        

Financieel verantwoordelijken 
Cies Van Lombergen   
Sander Omblets                   

 
EHBO verantwoordelijken per bubbel: 
 

Leeuwkes  Jongknapen Knapen Jonghernieuwers Hernieuwers 

Maxime Colman Jente Huysmans/ 
Fran Verschelden 

Silke Coppieters Sien Maes Fien Vercauteren/ Julie 
Van Bogaert  

 
Algemene EHBO verantwoordelijken: Jente Huysmans en Julie Van Bogaert.

 

Indien u er zeker van wil zijn dat uw 
kaartje(s) goed toekomen op kamp, kan u 
tijdens onze kampvoorbereidingen (vanaf 
19 juni tot 9 juli) uw briefjes en kaartjes 

reeds komen posten in de brievenbus aan 
onze lokalen. 

Kamphuis De Viggel 
KSA Hamme 
“Naam van het kind” 
Gruitroderkiezel 73 
3960 Bree 
 

http://www.ksahamme.be/


6. Verzekeringen 
Alle leden zijn verzekerd tegen twee soorten ongevallen: 
- Ongevallen met lichamelijke schade 
In dit geval wordt alle lichamelijke schade en alle behandelingen verzekerd indien deze 
veroorzaakt zijn door een ongeval. Wat niet wordt verzekerd, zijn ziektes die niet het gevolg 
zijn van een ongeval. Er is een vrijstelling van €12,39 per schadegeval. 
- Ongevallen met burgerlijke aansprakelijkheid 
Hierbij wordt alle materiële en lichamelijke schade aan derden -door leden veroorzaakt- 
verzekerd. Vrijwillig veroorzaakte schade wordt niet verzekerd. Er is geen vrijstelling. 
 
Kosten van ziekte of ongeval zullen eerst door de kas betaald worden. De nodige formulieren 
worden door ons opgemaakt. In de week na het kamp vragen wij dan de ouders om de 
kosten terug te betalen aan de financiële verantwoordelijken. 
 
 

7.  Bagage 
 
Ik ga op kamp en ik neem mee: 

 
- Mijn KSA-hemd (aan bij vertrek) 
- Slaapzak  
- Luchtmatras, veldbed of slaapmatje (JH, H) 
- Hoeslaken (L, JK en K) 
- Hoofdkussen 
- Slaapkledij en knuffel 
- Toiletgerief 
- Voldoende sport- en spelkledij voor 10 dagen 
- Voldoende warme kledij voor avondactiviteiten 
- Ondergoed en kousen 
- Regenkledij 
- Zwemgerief 
- Schoenen (minimum twee paar) 
- Hoofddeksel voor zonnige dagen + zonnecrème 
- Zak voor vuil linnen 
- Boeken, kaarten, spelletjes 
- Zaklamp 
- Voldoende mondmaskers in afgesloten zakje (K, JH, H) 
           (kunnen op kamp gewassen worden) 

- 2 keukenhanddoeken (duidelijk naamtekenen!!) (K, JH, H) 
- Papieren zakdoekjes 
- Een drinkbus 
 
Ik ga op kamp en laat thuis: 

 
- Ouders 
- Alcohol, sigaretten, drugs… 
- Dure spullen die ik toch niet nodig heb 

Wanneer er nog specifieke zaken 
per groep meegenomen moeten 

worden, laten wij dit weten via het 
Laatste Kampnieuws dat u enkele 

dagen voor vertrek in de 
brievenbus krijgt. 



GSM-regeling:  
 

Voor de Leeuwkes, Jongknapen en Knapen is een GSM (alsook andere mediatoepassingen zoals iPods, 
spelcomputers, …) verboden op kamp. Deze passen niet in de kampsfeer en is ook totaal overbodig. Als 
de leiding er toch één ziet, wordt deze onmiddellijk afgenomen. 
De Jonghernieuwers en Hernieuwers mogen hun GSM meenemen. Met hen worden duidelijke 
afspraken gemaakt met hun leiding.  

 
Mogen wij bij voorkeur vragen op kamp te vertrekken met het KSA hemd aan! Wie nog geen 
KSA hemd zou hebben voor op kamp mag steeds contact opnemen met ons. 
 
Waardevolle voorwerpen neem je mee op eigen risico! 
 
Wij vragen om alle kledij van uw kind(eren) te naamtekenen. We bedoelen hier geen groen 
lintje of een rood kruisje, maar de naam op het etiket. Op die manier vermijden we dat er op 
de laatste dag van het kamp een heuse berg persoonlijk materiaal achterblijft. 
Voor de jongste groepen is het handig om ‘weerzakjes’ te maken. Dit wil zeggen dat je heel 
de outfit in één plastiek zak stopt voor een bepaald weertype. Als de zon schijnt zit daar 
bijvoorbeeld een topje, een short en sokken in. Dit is zeer handig voor de kinderen en de 
leiding.  
 

8.  Binnenbrengen bagage 
 
Hoe de bagage zal meegaan op kamp hangt af van hoe wij op kamp zullen vertrekken. We 
weten wel dat het één van de volgende 2 mogelijkheden zal zijn.  
 
Mogelijkheid 1: Vertrek op 11 juli met openbaar vervoer. 
De bagage wordt meegenomen op de camion. De leden brengen  dan hun bagage binnen op 
vrijdag 9 juli. Meer info hierover zal in het laatste kampnieuws komen. 
 
Mogelijkheid 2: Ouders brengen de leden op 12 juli naar het kampterrein. 
De bagage wordt meegenomen met de auto op maandag 12 juli wanneer jullie de kinderen 
afzetten aan het kampterrein. Zoals elk jaar voorzien we 3 labels om aan de bagage te 
hangen. Deze zullen samen met het Laatste Kampnieuws een paar dagen voor het vertrek in 
jullie brievenbus worden gestoken.  
 
Voor de jongste groepen: samen met de bagage bezorg ik: 
 
- Identiteitskaart of KIDS-ID (enkel voor L, JK en K) 
- Eventueel medicatie 
- Zakgeld van de jongste groepen (L, JK) 
 
 

TOT OP KAMP! 


