
 
KSA Meeuwen presenteert: 

 
 

 

Het kampboekje 
 

13e jaargang – Maart 2020 



Inhoudstabel pagina 

Voorwoord 2 

Klein kamp: Achel                                      4 

Groot kamp: Itegem 6 

Inschrijven voor deze kampen 8 

Wat nemen we mee op kamp? 9 

Brieven schrijven tijdens het kamp 11 

Vragen 12 

Sponsors 14 

 



Beste leden en ouders, 
 
Zoals ieder jaar gaan we ook dit jaar weer op kamp. 
Vooraleer we ons hier verder in verdiepen, willen we jullie 
nog volgende data meegeven. DE +16’ers   kunnen dit jaar 
op TRIP TRAP (14-17april 2020). Dit is een 4-daagse 
fietstocht doorheen Vlaanderen. Meer info zal u weldra 
krijgen in de vorm van een brief / bericht aan de leden. 
 
Naar jaarlijkse traditie gaat het klein kamp door in de 
eerste week van de Paasvakantie. Dit is een kamp voor de 
jongste groepen: sloebers, leeuwkes, jongknapen en 
knapen. Blader snel naar de volgende pagina om het 
kampthema van dit jaar te ontdekken! 
 
Uiteraard weten wij als ervaren leiders dat onze leden van 
dat ene klein kamp niet genoeg voldoening krijgen. Daarom 
is er zoals altijd ook ons groot kamp. Naar aloude traditie 
zal dit kamp plaatsvinden tijdens eerste (en waarschijnlijk 
de beste) tien dagen van augustus. De sloebers die tien 
dagen ietsje te lang van huis vinden, hoeven niet te aarzelen 
om toch mee te komen; na 5 geweldige dagen kunnen ze 
hun mama en papa weer terug overladen met verhalen, 
anekdotes en vuile was! 
Kijk snel op pagina 6 voor meer informatie! 
 
Alvast, mocht u na het lezen van dit boekje toch nog met 
vragen zitten, aarzel dan niet om ons te contacteren. 
 
Veel leesplezier, 
De leiding 
 
P.S.: Bewaar dit boekje goed, bij verlies kan je het nog 
downloaden op www.ksameeuwen.be  

http://www.ksameeuwen.be/
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Klein Kamp 2020:  
Boerderijkamp Achel 

In een plattelandsgemeente als de 
onze, floreren de bossen rijkelijk en 
verblijden weilanden ons 
panorama.  
Aan groen geen gebrek.  
Toch vergeten we in de vluchtige, 
digitale wereld waarin we leven 
nogal snel hoe we aan onze 
levensmiddelen komen.  
Een stuk vlees komt natuurlijk niet 
zomaar in de supermarkt terecht 
en achter een heerlijk stuk Oud-
Brugse kaas zit een heel 
productieproces. Op kamp in ACHEL gaan we er dan 
ook samen achter komen wat de helden van de 
landbouw allemaal doen.  
Hoe houden ze hun geliefde beestjes warm als het 
vriest dat het kraakt? Waar kan je het beste patatten 
planten en waar asperges?  
Hoe versierden ze hun boerin?  
Haal die tractor maar al van stal, want we worden 
allemaal BOEREN! 
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Waar? Wanneer? 
Hoe? Of wat? 

 
Oh ja hoor, ook dit jaar zijn we weer van de partij met 
ons befaamde klein kamp wat door zal gaan van 
maandag 6 april 2020 tot en met vrijdag 10 april 
2020.  
 
We verwachten de leden (enkel sloebers, leeuwkes, 
jongknapen en knapen) op maandag rond 18u00 op de 
kampplaats in Achel. Daar kunnen ze dan samen met hun 
ouders genieten van een overheerlijke maaltijd. 
Omstreeks 21u00 vragen we aan de ouders om koers 
huiswaarts te zetten en hun zonen toe te vertrouwen aan 
de leiding van KSA Meeuwen. 
De leden zullen vrijdag 10 april 2020 rond 16u00 terug 
verwacht worden aan het ksa lokaal om hun ouders over 
hun fantastische avonturen te vertellen. 
 
De fietsen die u zelf niet kan meenemen naar de 
kampplaats kan u op zondag 5 april om 19u00 naar 
het KSA-lokaal brengen. De sloebers moeten geen fiets 
meenemen op kamp. 
 
Ons klein kamp zal door gaan op volgend adres: 
 
Simonschool witteschool  
Wittenberg 30 
3930 Hamont-Achel 
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Groot Kamp 2020: 
Ruimtekamp Itegem 

Deze zomer zullen we het onbekende 
gaan verkennen. We zullen onszelf 
omtoveren tot echte ruimtevaarders, 
verschillende uitdagingen trotseren en 
het ruimtelijke ‘wilde westen’ overwinnen.  
We starten onze zoektocht bij het 
verkennen van de meest ruimte-
gerelateerde & ultra-beveiligde locatie op 
aarde: Area 51.  
Gelukkig zijn wij goed voorbereid: stevige maaltijden, 
onze stalen rossen en/of stevige stappers, goede moed 
en enorm veel enthousiasme. DE ingrediënten om 
succesvol Area 51 te overwinnen en vervolgens ook de 
volledige Melkweg te trotseren. 
We zullen te weten komen wat er zich allemaal afspeelt 
in de ruimte. Wie o wie zal de nieuwe Neil Armstrong of 
de nieuwe Buzz Lightyear worden. Dit alles zullen we 
bepalen in ITEGEM ,waar we 10 dagen gezellig zullen 
vertoeven.  
Over de ruimte is nog zeer weinig geweten. Wie weet 
ontdekken we wel nieuw leven? Wie weet maken we 
wel nieuwe vriendjes? Zouden deze buitenaardse 
wezentjes vriendelijk of kwaadaardig zijn?  Of vinden 
we een nieuwe planeet waarop we zouden kunnen 
overleven?  
Op al deze vragen (en nog vele anderen) zullen we 
samen een antwoord zoeken. One small step for a 
single KSA-member, but one giant leap for KSA 
Meeuwen! 
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Waar? Wanneer? 

Hoe? Of wat? 
 
Dit epische …(kampthema) zal plaatsvinden op 
Zaterdag 1 augustus in Ittegem. We verwachten alle 
leden rond 18u00 op de kampplaats. Daar kunnen ze 
dan samen met hun ouders genieten van een 
overheerlijke maaltijd. Omstreeks 21u00 vragen we aan 
de ouders om terug naar huis te keren zodat hun zonen 
ongestoord van al het speelplezier kunnen genieten. 
 
Op maandag 10 augustus worden ze samen met hun 
bagage door de leiding en bussen terug naar de KSA-
lokalen gebracht waar u ze rond 20u00 kunt verwachten. 
De sloebers worden op donderdag 6 augustus terug 
naar huis gebracht en zullen in de late namiddag 
aankomen in Meeuwen. Over het precieze tijdstip 
worden de ouders van sloebers dan tijdig geïnformeerd. 
 
Fietsen die u zelf niet kan meenemen, kan u op 
donderdag 30 juli om 19u00 naar de KSA-lokalen 
brengen. De sloebers en leeuwkes moeten geen fiets 
meenemen. Jonghernieuwers en +16 moeten zeker een 
fiets hebben die in orde is, bij goed weer zullen zij met 
hun stalen ros opgaan naar Itegem en/of terugkeren 
naar Meeuwen. 
 
Ons groot kamp zal doorgaan op volgend adres: 
 
ITEGHEEM 
Prof. Verbiststraat 2 
2222 Heist-op-den-Berg (Itegem) 
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Inschrijven voor deze kampen 
 
U kan vanaf nu uw zoon inschrijven voor de kampen in 
Achel en Ittegem. Dit kan op elke activiteit bij de leiding. 
Deze kampboekjes zullen deur aan deur worden 
rondgebracht door de leiding. Inschrijven kan direct, 
maar is uiteraard vrijblijvend. Inschrijven kan ook via 
overschrijving, gelieve dan ook het inschrijvingsstrookje 
mee te nemen naar de volgende activiteit. 
 
Als u wilt inschrijven op een activiteit doet u dit best door 
het inschrijvingsformulier (zie website) in te vullen en 
af te geven. 
 
Om de kosten te dekken van het klein kamp te Sint-
Huibrechts-Lille vragen we €60. De prijs voor het groot 
kamp te Rijkevorsel bedraagt € 120. Voor de sloebers 
kost het groot kamp €60. 
 
Let op: een inschrijving is pas geldig na betaling en het 
afgeven van het inschrijvingsformulier.  
 
 
Graag zouden wij alle inschrijvingen ten minste 14 
dagen voor het vertrek op kamp ontvangen. Bent u 
de inschrijving uit het oog verloren en wilt uw zoon toch 
nog mee op kamp, dan kan dit tot op de dag van vertrek. 
In dit geval neemt u best telefonisch contact met ons op. 
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Wat nemen we mee op kamp? 
 
We vragen om uw kind geen volledige kleerkast mee te 
geven. Wanneer u uw zoon zijn koffer maakt vragen wij 
u rekening te houden dat u enkel kleren meegeeft die 
VUIL mogen worden zodat uw zoon zich volledig kan 
uitleven en ravotten tijdens het kamp. 
 
ENKELE TIPS BIJ HET MAKEN VAN DE KOFFER: 
 

• Zorg dat uw zoon erbij is wanneer u zijn koffer 
maakt, zo weet hij alles terug te vinden in zijn 
koffer. 

• Voor de allerkleinste is het gemakkelijk wanneer 
hun kleren in pakketjes in de koffer worden 
gestoken. Bijvoorbeeld een plastic zakje met 
hierop de dag geschreven en hierin ondergoed, 
sokken, T-shirt, broek en trui voor die dag. 
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WAT NEMEN WE ZEKER MEE IN ONZE KOFFER: 
 

• Voldoende sokken en ondergoed 
• T-shirt en korte broeken 
• Enkele warme pullen en lange broeken 
• Schoenen (liefst meer dan 1 paar) 
• Sloffen 
• Toiletgerief:  

o Tandenborstel + tandpasta 
o Zeep 
o Washandjes en handdoeken 
o Badhanddoek 

• Kids-ID-Kaart en gele klevers (af te geven aan de 
leiding bij aankomst op de kampplaats) 

• Zwemkleren 
• Regenjas 
• Veldbedje/luchtmatras + Slaapzak (bij beide 

kampen!!) 
• Fiets (die volledig in orde is) + fietsslot 

o Sloebers en leeuwkes hebben geen fiets 
nodig op GROOT kamp 

o Sloebers hebben geen fiets  
nodig op KLEIN kamp 

• Verkleedkleren/accessoires in thema van het kamp 
zijn altijd een meerwaarde! 

 
WAT NEMEN WE NIET MEE IN ONZE KOFFER: 
 

• GSM!* 
• Grote hoeveelheden snoep 
• Een zaklantaarn 
• Waardevolle voorwerpen 

 
*De leiding is steeds telefonisch bereikbaar indien u uw zoon 
wilt bereiken. We hebben liever geen gsm op kamp om de 
kampsfeer te behouden, om schade/diefstal te vermijden en 
om miscommunicatie te voorkomen.  
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Op onze facebookpagina zal u steeds op de hoogte gehouden 
worden over de avonturen op kamp, in geval van nood neemt 
de leiding telefonisch contact op met u. 
 
De fietsen die u zelf niet kan meenemen naar de 
kampplaats mag u naar de KSA-lokalen brengen: 
Voor het KLEIN kamp is dit op zondag 5 april om 
19u00. 
En voor het GROOT kamp is dit op donderdag 30 juli 
om 19u00.  
 
 
 
 
 
 
 
Brieven schrijven tijdens het kamp 
 
U kan ons tijdens elk kamp schrijven: 
 

• Voor het klein kamp in Achel schrijft u naar: 
 

KSA Meeuwen tav naam lid 
 

Simonschool Witteschool 
Wittenberg 30 

3930 Hamont-Achel 
 

• Voor het groot kamp in Itegem schrijft u naar: 
 

KSA Meeuwen tav naam lid 
 

ITEGHEEM 
Prof. Verbiststraat 2 

2222 Heist-op-den-Berg (Itegem) 
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In dringende gevallen kan u ook telefonisch contact 
opnemen met ons. 
 
U belt best naar: 
 
Jannes Gerits: 0495/ 64 30 09 

 

 
Vragen? 

 

Hebt u nog vragen? Laat dan van u horen en contacteer 
ons: 
 

Bel naar: 
 

Jannes Gerits:    0495/64 30 09 
Mathijs Knevels:   0470/38 97 90 
 
 

Of mail:  
 

ksa_meeuwen@hotmail.com



Graag danken wij volgende genereuze sponsors! 

13 

 

 
 
 
 
 

I-EUR 
- Nico Schurmans 
Rondestraat 16 
3670 Meeuwen 

Bouwwerken Loos 
- Patrick Loos 
Hoogstraat 36/A 
3670 Meeuwen 
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Dakwerken Thijs 
 

Knappe Knip 
- Greet Swennen 
Beemdstraat 88 
3670 Meeuwen 

Tentenverhuur Verrijssen 
- Eddy Verrijssen 
Heerstraat 15 
3670 Meeuwen 
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Bedankt om mij te lezen! 
 

Gooi me zeker niet weg want je zal me komend jaar wel nog 
eens nodig hebben! 
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Activiteitenkalender werkjaar 2019-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 1 maart Zaterdag 29 februari 

Zondag 8 maart Zaterdag 7 maart 

Vrijdag 13 maart: 
Kindercarnaval van 19u00-21u30 voor alle kinderen van de lagere school! 

Locatie: ‘t Heem 

Zondag 22 maart Zaterdag 21 maart 

Klein kamp: 6 april tot en met 10 april Geen kamp 

Zondag 19 april Zaterdag 18 april 

Zondag 3 mei Zaterdag 2 mei 

Zondag 17 mei Zaterdag 16 mei 

Groot kamp: 1 augustus tem 10 augustus  
Meer info zie kampboekje 


	Bedankt om mij te lezen!

