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KAMP 

Beste leden, ouders, broers, zussen, sympathisanten, etc 

Ook dit jaar gaan we 10 dagen op een onvergetelijk kamp! De leiding is al volop aan het 
kampthema aan het werken en we zijn al enorm enthousiast naar het kamp. Jullie toch ook?! 

Dit jaar gaan we op kamp naar Ravels, een gemeente die gelegen is in de provincie 
Antwerpen. Onze kampplaats is gelegen midden tussen weiden en bossen waar we volop 
kunnen ravotten. De gebouwen zijn ook heel mooi en we gaan ons er sowieso kunnen 
amuseren. De leiding is de kampplaats al gaan verkennen en heeft hier al een productief 
kampvoorbereidingsweekend gehad. Je mag er zeker van zijn dat het kamp souper tof gaat 
zijn, want het kampthema is mega leuk. Maar wat dat kampthema is?, .. dat is natuurlijk nog 
een verrassing. "#$% 
  
Op de volgende pagina’s vind je alle info over het kamp. Hier worden onderwerpen uitgelegd 
zoals postkaarten, de valiezen, vertrek en aankomst, inschrijvingen, medische fiches,… . 
 Indien we iets vergeten te melden zijn, verschijnt dit steeds op onze site ‘www.ksabalen.be’ 
en onze facebookpagina ‘KSA Balen’ , dus hou deze zeker in het oog. Moest je nog vragen 
hebben, aarzel dan niet om deze aan ons te stellen. We staan 24/24, 7/7 klaar om jullie te 
helpen.  
  
Met vriendelijke groeten,  
Kampleiders,  
Dries Mijnendonckx 
Anton Smet 
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Kampadres 

 
KSA Balen 
(t.a.v. naam van het kind) 
Jachtweg 42 C 
2380 Ravels 
 

Valiezen 

 
De valiezen moeten worden binnengebracht op dinsdag 9 juli tussen 19h00 en 
19h30 aan ons lokaal, Sint Andreasstraat 2 te Balen. 
Gelieve de valiezen en/of slaapzakken niet aan elkaar te binden, zodat de 
leiding het makkelijker heeft om deze in de container te laden. Overal je naam 
opschrijven is voldoende. 
 
De valiezen kunnen terug afgehaald worden op zondag 21 juli tussen 18h00 en 19h00 ook 
aan ons lokaal, Sint Andreasstraat 2 te Balen. Vergeet zeker uw zoon zijn Kids-ID of 
identiteitskaart en eventueel medicijnen niet terug te vragen. 
U zal dan ook kunnen zoeken tussen de verloren voorwerpen. 

Vertrek op kamp 

 
Welpkes: Komen met de bezoekdag mee met de ouders (dinsdag 16 juli 18h00- 

21h00) 
Leeuwkes: Komen met de bezoekdag mee met de ouders (dinsdag 16 juli 18h00- 

21h00) 
Jerommekes: Vrijdag 12 juli om 13u00 aan Sint-Andriesplein. Leden eten ’s middags 

thuis. 
Jong-knapen: Vrijdag 12 juli om 13u00 aan Sint-Andriesplein. Leden eten ’s middags 

thuis. 
Knapen: Vrijdag 12 juli. Vertrekuur wordt door de leiding meegedeeld aan de 

leden. Gaan met de FIETS. 
Jong-hernieuwers: Vertrekken 11 juli in vm. Uur wordt met de leiding afgesproken 

Gaan met de FIETS en moeten lunchpakket voor 1 keer meenemen 
 
Wees op tijd, en vergeet je Kids-ID of identiteitskaart niet!!! 
Voor vertrek geeft iedereen zijn medicamenten en Kids-ID of identiteitskaart aan de leiding 
van zijn groep. 
 
Bij vertrek doet iedereen zijn uniform aan: korte broek, oranje sjaaltje en KSA T-shirt. 
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Extra info voor de jong-hernieuwers:  
 
- Zie dat jullie fiets zeker in orde is, het is een lange trip met op het einde de nodige 
kuitenbijters. 
- Jullie fietsen in 2 dagen naar de kampplaats, wees hierop voorbereid. (Slaapzak, matje, 
zeemvel, teddybeer, talkpoeder,…) 

Bezoekdag 

 
De bezoekdag is op dinsdag 16 juli van 18h00 tot 21h00. Hou u aan de 
uren, de poorten zullen pas opengaan om 18h00! Zoals altijd zullen de 
kookouders voldoende en lekker eten en drinken voorzien voor de 
bezoekers. Hierna volgt een spectaculaire kennismaking van het 
kampthema voor de nieuwe leden en de bezoekers. De leiding kan 
niet garanderen dat er voldoende stoelen aanwezig zullen, dus als je 
thuis een campingstoeltje hebt liggen mag u dit gerust meenemen! 
 

Aankomst op Sint Andriesplein 

 
Welpjes: 21 juli rond 13h00-13h30 
Leeuwkes: 21 juli rond 13h00-13h30 
Jerommekes: 21 juli rond 13h00-13h30 
Jong-knapen: 21 juli rond 13h00-13h30 
Knapen: 21 juli rond 13h00-13h30 
Jong-hernieuwers: 21 juli rond 13h00-13h30 
 

Wat nemen we mee op kamp? 

Geld voor op kamp 
 
Welpkes: enkel geld voor postkaarten en postzegels (1 kaart + zegel = 
+/- € 1,5) 
Leeuwkes: idem 
Jerommekes: idem 
Jongknapen: idem 
Knapen: idem  
Jong-hernieuwers: idem + bedrag dat de leiders nog zullen meedelen 
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Voor in de valies 
Kledij: 

o T-shirts 
o Truien 
o Korte broeken 
o 1 of 2 lange broeken 
o Ondergoed 
o Sokken 
o Zakdoeken 
o Schoenen (meerdere paren) 
o Pantoffels 
o Pet 
o … 

 
Wasgerief: 

o Tandenborstel 
o Tandpasta 
o Zeep of douchegel 
o Washandjes 
o Handdoeken 
o ... 

 
Slaapgerief: 

o Iedereen moet een veldbed of luchtmatras meenemen! De Welpjes en Leeuwkes 
slapen wel binnen maar er zijn geen bedden voorzien op de kampplaats zelf. 

o Slaapzak 
o Hoofdkussen 
o Knuffelbeer 
o Pyjama 

 
Dagtocht: 

o Rugzak waar zwemkledij, eten en drinken in kan 
o Wandelschoenen of schoenen die goed zitten 
o Drinkbus 
o Zwembroek of zwemshort 
o Badhanddoek 
o Regenjas 
o Plastieken zakken 
o … 

 
Varia: 

o Strips (op eigen risico, dus schrijf er zeker je naam in) 
o Zaklamp (op eigen risico, maar kan wel handig zijn ‘s nachts om het toilet te vinden) 
o Muggenmelk 
o Zonnecrème 
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Wat nemen we zeker niet mee op kamp 

o Snoep              
o Zakmes 
o Alcoholische drank 
o Rookwaren 
o GSM 
o Radio 
o Game-boy 
o … 

 
Voor deze middelen is er een nultolerantie van kracht. Dit wil zeggen als de leiding dit 
ziet of te weten komt dat je het bij hebt, wordt het onmiddellijk afgenomen! Let op! 
De leiding zal terug veel strenger optreden als ze snoep vinden. Neem het dus niet 
mee. Er is genoeg lekkers te verkrijgen dankzij de kookouders. 

Voor de ouders 

o Breng reservekledij mee naar de bezoekdag. 
o Zorg ervoor dat je de vuile kledij kan meenemen na de bezoekdag. 
o Zorg dat in alle kledij van je kind zijn naam staat.  
o Geef geen waardevolle spullen of dure kledij mee. 
o Voor de kleinsten: 

• Etiketten of enveloppen met adressen op.        
• Zeg duidelijk hoeveel en welke valiezen ze mee hebben. 
• Zeg duidelijk waar alles in zit. 
• Tip: maak kleine zakjes met kledij per dag. Bv.: een zakje voor maandag met 

sokken, onderbroek, T-shirt en broek, een zakje voor dinsdag… 
• Schrijf een briefje. 

Kamp geld 

Welpkes:  60€ 
 
Alle anderen:  120€ 
 
De oudste zoon betaalt altijd 120€, vanaf de tweede zoon die ook tien dagen mee op kamp 
gaat wordt dit 85€. Zo is dit ook voor de derde zoon die tien dagen meegaat maar voor hem 
is het echter 60€. 
 
Over te schrijven op rekeningnummer: BE65 0688 9936 1896 met vermelding van: 
De naam + groep van het kind + kamp 2019. 
 
Onze inschrijvingen gebeuren online! Neem een kijkje op onze site (www.ksabalen.be) of 
facebookpagina (KSA Balen). Hier vind je de online inschrijving terug. Hiernaast vind je er ook 
de medische fiche die je moet afdrukken en ingevuld afgeven bij het vertrek. 
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Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 

Kampleider: Bondsleider: 

Dries Mijnendonckx 
Anton Smet 

Vincent Dierckx 
Tiest van Campfort 

Krijnsveldstraat 32    Balen 
Biesakker 22    Balen 

Molenstraat 288 
Korte Heide 17 

GSM: 
0493 58 58 09 
0471 72 02 97 
 

GSM:  
0472 22 30 58 
0493 76 44 04 

Emailadres:  
driesmijnendonckx123@gmail.
com 
anton.smet@gmail.com  

Emailadres: 
dierckx_vincent@hotmail.com 
tiestvancampfort98@gmail.co
m  


