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VOORWOORD 

Beste KSA’er,  
 

Het is bijna zomer en dat kan maar één ding betekenen … we gaan weer op kamp !!!  

Hier kijken jullie natuurlijk al heel het jaar naar uit net zoals de leiding trouwens     
10 dagen plezier maken samen met je beste vrienden dat mag je zeker niet missen!   
 

Vraag je je af, wat er allemaal mee moet op kamp? Wanneer de valiezen binnen moeten 
gebracht worden? Wanneer we vertrekken en terug aankomen?... Achtereen deze vizier 
vind je alle info hierover terug. Neem het rustig eens door. En indien er nog vragen zijn, mag 
je ons gerust via mail, facebook of telefonisch contacteren.  
 
In deze vizier kan je verder ook superleuke terugblikken van al de vorige rondes per groep 
terugvinden. Deze zijn met veel liefde en zorg door jullie leiding geschreven. Lees deze zeker 
door!!! Er staan ook mooie foto’s tussen.  
 
Veel leesplezier!! 
De Redactie XXX 
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BONDSLEIDER (S)PREEKT 

Liefste KSA’ers 

Het KSA-jaar is alweer voorbijgevlogen en dat betekent dat het weer reuze leutig was. 
Desondanks dat het een vreemd jaar was, hebben we er toch alles aan gedaan om er het 
beste van te maken. En dat is gelukt ook!! 

En het beste moet nog komen! Ook dit jaar gaan we op kamp! Wij hebben er alvast weer 
reuzeveel zin in. Ook dit jaar zal het kamp een beetje anders verlopen, zo zal de bezoekdag 
weer niet doorgaan. Wel mogen we op kamp met een bubbel van 100 leden!! Het kamp zal 
doorgaan van 12 t.e.m. 21 juli. De nodige informatie hiervoor kan je op verder in deze Vizier 
terugvinden. 

Hopelijk tot snel!  

Pieter en Stef 
xxx 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

Op de zevende dag legde God het werk neer en 
kwam KSA Balen in actie 
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WELPKES 

 

Gegroet Welpjes, hier zijn jullie supertoffe leiders weer met een nieuwe editie van de Vizier. De 
laatste van dit jaar, want spijtig genoeg is het KSA-jaar al op zijn einde. Wat vliegt de tijd als je plezier 
hebt! En bij een nieuwe Vizier hoort uiteraard ook een samenvatting van wat we de voorbije weken 
allemaal hebben uitgespookt.  

 

De eerste ronde na de paasvakantie zijn we met zen allen gaan ravotten in de Keiheuvel. We hadden 
namelijk gehoord dat er nieuwe speeltuigen waren, en die moesten we dan ook gaan uittesten 
natuurlijk.  

 

De week daarna zijn we naar het bos getrokken om het grote Geitjesspel te spelen. We hadden 
onszelf ingedeeld in twee groepen: team groen en team blauw. Dit zullen ook de papa’s en de 
mama’s wel geweten hebben. Bij het Geitjesspel was het de bedoeling dat je een zo goed mogelijk 
kamp bouwde om je eigen geiten te beschermen, want het andere team ging er komen stelen.  
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De volgende zondag was het tijd om die stoere binken in ons naar boven te halen. We hebben 
namelijk een namiddag ruige spelletjes gespeeld, zoals varkensbak, touwtrekken, worstelen, voetbal-
rugby, enzovoort. Dolle pret! 

 

De week daarop zijn we nog eens naar het bos van het mooie Heike gewandeld om 4 op een rij 
extreme te spelen. Hierbij moesten jullie muntjes verzamelen om daarmee 4 op een rij tegen elkaar 
te spelen.  

De zondag 8 dagen was het heel mooi weer en dat kon maar één ding betekenen: 
waterballonnengevecht tegen de Chiro! Hier hebben we nogmaals bewezen wie het sterkste geslacht 
is (sorry mama’s). Van al dat geravot hadden we honger gekregen en daarom zijn we ons nog heerlijk 

gaan afkoelen met een lekker ijsje van Miekes Ijs.  

Vorige week hebben we nog een leuke 1-tegen-allen gespeeld, en deze zondag is het al de laatste 
ronde van het jaar. Maar niet getreurd, want deze zomer gaan we natuurlijk nog op kamp! We hopen 
dat jullie allemaal meegaan, want kamp is het allerleukste dat er is.  

Wij hebben er alvast heel veel goesting in en we zien jullie dan! 

Groetjes 

Jullie superdupercoole leiding XXX 
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LEEUWKES 

 
Dag echte Leeuwkes, 

Jammer genoeg hebben we de laatste ronde van het jaar weer gehad ☹ Maar we hebben 
ook zeeeeer goed nieuws, namelijk het kamp komt eraan!!!! Dat worden weer 5 heel leuke 
dagen die snel gaan voorbijvliegen, dus vergeet zeker en vast niet in te schrijven zodat we 
met zoveel mogelijk leeuwkes naar Teuven kunnen trekken. En als jullie het nog niet wisten 
er is nog een leuk nieuwtje over het kamp … we gaan namelijk met de leeuwkes in een tent 
slapen!!! Spannend segh. Maar eerst gaan we nog eens kort samenvatten wat we de 
afgelopen weken hebben uitgespookt. 

Eerst en vooral hebben we een echte sport zondag gehad waar we vanalle sporten hebben 
uitgetest. Voor de eerste keer dit jaar hebben we met de leeuwkes honkbal gespeeld en tot 
onze verassing ging het een pak vlotter dan verwacht. We hadden naast een honkbalknuppel 
voor de zekerheid een tennisracket klaarliggen maar iedereen sloeg maar home runs met de 
knuppel!! Fantastisch. Na een leuk potje honkbal hebben we eens een ruigere sport getest, 
namelijk rugby. Hier bleek toch dat sommige leeuwkes nog flink wat boterhammekes 
moeten binnenspelen om groot en sterk te worden. Tot slot hebben we een grote 
voetbalmatch gespeeld wat zeker in de smaak viel bij de vele voetballertjes onder de 
leeuwkes. 

De week erop was het lekker warm weer en zijn we wat verkoeling gaan zoeken in het bos. 
In 2 teams werden we dan opgedeeld met als 1e missie een mooie uitvalbasis te bouwen. 
Vervolgens kregen jullie allemaal een nerf geweertje om jezelf te beschermen en enkele 
nerfpijltjes. Het was de bedoeling om het andere kamp binnen te dringen zonder geraakt te 
worden door een kogel van het vijandige team en de vlag te kunnen stelen. Vele van jullie 
bleken echte soldaten te zijn en schoten heel vaak raak, weer een groot succes! 

Zondag 16 mei stapte we richting het heike want de leiding had horen fluisteren in de 
wandelgangen dat er een hoop goede kampenbouwers zitten bij de leeuwkes. En dat 
wouden we nog eens uittesten. Eenmaal aangekomen aan het heike mochten jullie kiezen of 
jullie de bouwvakker of de Ronaldo in jullie naar boven haalde. De helft ging een epische 
voetbalmatch sjotten en speelde de pannen van het dak met leiders Stanneman en Arne, de 
andere helft bouwde met leiders Amarin en Stef een vet wreed mega cool kamp. Na de 
ronde was er al een stevige fundering en een mooi begin van het kamp. 

Omdat ons kamp nog niet volledig af was en jullie nog lang niet waren uitgespeeld op het 
heike, besloten we om de ronde erna ons terug naar het heike te verplaatsen zodat we daar 
ons kamp konden afmaken. Voor de sportieve boys onder jullie hadden we ook weer 
vanalles gepland, we hadden namelijk een Kubb spel meegenomen want met takken en 
stokken gooien is een van jullie specialiteiten. Daarnaast hebben we ook honkbal gespeeld 
en hebben we een leuk spelletje 9 maanden gespeeld waar we goed gelachen hebben zeker 

en vast met het kontje peren achteraf   

Als laatste ronde was het weer een superwarme zondag, mss wel de warmste van het jaar. 
Daarom dat we wat moesten afkoelen en hebben we super leuke waterspelletjes gespeeld. 
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We zijn rustig begonnen met een spelletje rotte eieren met een spons en het werd steeds 
natter en natter met enkele emmers water over de kop hier en enkele goedgeplaatste 
waterballonnen daar totdat we allemaal wel geraakt waren. Vervolgens zijn sommigen zelfs 

nog wat gaan plastiekschuiven, dan zijn jullie ook nog eens een keertje gewassen   Andere 
daarentegen doken regelrecht een modderpoel in. Om het mooie jaar af te sluiten heeft 
iedereen nog een lekkere wafel en drankje gekregen, wat worden jullie toch verwend! 

Nu de laatste ronde geweest is kijkt de leiding al volop uit naar het kamp, hopelijk komen er 
zoveel mogelijk leeuwkes mee en worden het weer 5 knotsgekke dagen !! 

Hopelijk tot snel, 
jullie supercoole leiders Arne, Amarin, Stan en Stef xxx 
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JEROMMEKES 

Dag mannen! 

 

Hier zijn we weer, het laatste viziertekstje van het ksa jaar. Het was een raar 

maar waar jaar (poëzie ). We hebben nog een aantal supervette rondes 
gedaan voor het er weer op zat en daar gaan we nu eens naar terug kijken. 

Zo hebben we op de biesakker heel wat leuke pleinspelen gedaan. Zo hebben 
we een ronde met stoelen gewerkt. Jullie moesten een parcours afleggen en 
mochten de grond niet raken (terwijl de leiding jullie perongeluk soms een 

beetje afleidde  ). Daarna gingen we ons al voorbereiden voor het EK stoelen 
voetbal. Jullie waren hier zeker kanshebbers voor de finale! 

Nog een andere ronde hebben we op de konijnenberg het grote vaccinatie spel 
gespeeld. Jullie moesten elkaar natspuiten om zo punten te verzamelen. Al 
waren er een paar toch meer bezig met het zoeken naar de wc-rol, handzeep 

en mondmaskers voor extra veiligheid (punten ). Uiteindelijk was iedereen 
gevaccineerd en konden we veilig terug naar de biesakker. 

We hebben met het betere weer op de biesakker ook allerlei toffe spelletjes 
gespeeld met water. Zo hebben we jagersbal gespeeld met een spons, moesten 
jullie met een helm met daarop een plateu allemaal bekertjes met water 
rondbrengen en speelden we marco polo. Op het einde hadden we nog een 
wedstrijdje gedaan en mochten de winnaars een beker water over de verliezers 
kappen. 

De laatste ronde met jullie zijn we naar een beek gegaan om daar in te 
ploeteren. We hadden ook een touw mee om aan te slingeren. Uit deze ronde 
hebben we gemerkt dat we met echte water ratten in de groep zitten, maar 

ook met een paar land ratten  .  

Ik hoop dat jullie het een super tof jaar vonden op de ksa! En nu gaan we met 
zen allen in spanning afwachten op een spetterend kamp. 

Tot dan! 

Jullie coolste leiding aller tijden, 

Jani, roan en ruben xxx 
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JONG KNAPEN 

 

Goeiemorgen kleine ratte,  

Zoals jullie weten zitten onze avonturen er weer op ☹ Maar gene stress want gelukkig gaan 
we er nog veel beleven op kamp, dus ZEKER ALLEMAAL KOMEN!!! Hoe meer, hoe beter!  

Na elkaar weer even niet gezien te hebben tijdens de paasvakantie vlogen we er weer in met 
een knaller. Dit mocht je gerust letterlijk nemen aangezien we levende zeeslag hebben 
gespeeld. Het leek erop dat sommigen onder jullie maar met losse flodders schoten, terwijl 
anderen precies net terug kwamen van een oorlog en met echte precisie rakketten vuurden. 

Omdat jullie nog niet genoeg afgekoeld waren (man wat was het die dag al warm  ), zijn 
we ook nog een ijsje gaan eten. 

De week nadien hebben we een laddercompetitie gehouden. Jullie verbaasden ons telkens 
weer met hoe snel jullie een opdracht konden voltooien. Wel moeten we jullie nog leren 
springtouwen, want manmanman wat is dat toch moeilijk… We eindigden de ronde nog met 
een spelletje black box zodat we elkaar nog wat beter leerden kennen. 

Intussen hadden we de regio rond de Biesakker al zo goed als volledig verkend. Daarom 
besloten we om het avontuur eens wat verderop te gaan opzoeken. We zijn de terrils in 
Beringen gaan beklimmen. Omdat we het gewone pad maar wat saai vonden, zijn we off-
road gegaan. Toen rolden er voor een of andere reden stenen van die terril. Uiteraard 

hadden we daar niks mee te maken.   Dat was ineens wel een heel stuk spannender. 

De volgende ronde was het ineens 5 miljoen triljoen graden en hebben we maar besloten 
om ons te gaan verkoelen in de vijvers van de Keiheuvel. Dit begon met wat zwemmen, tot 
jullie doorkregen dat er ook kikkervisjes in de vijver zaten. Toen jullie dat doorhadden, was 
geen enkel kikkervisje meer veilig. Jullie hebben ze allemaal proberen te vangen. 

We merkten dat jullie er allemaal heel proper uitzagen de zondag nadien en vonden dat hier 
verandering in gebracht moest worden. Dus hebben we protect the president gespeeld. 
Jullie kregen er geen genoeg van om elkaar te bekogelen met eieren. Na een paar spelletjes 
bleef jullie haar al rechtstaan. Ook smeet Wout een ei op ne tak en blijft da beest liggen, 
maakt da mee seg… 

Den battle royale en extra op de basisschool waar we vele oude herinneringen hebben 
boven gehaald (zeker bij de leiding). En da de mannen ineens van ne berg zand zaten te 
glijden … wa een paljaskes. 

Natuurlijk gaan we op kamp gedurende 10 dagen nog veel meer spelletjes spelen en nieuwe 
herinneringen maken, dus maakt begot da ge er allemaal bij zijt!! 

Veel kusjes en tot snel, 
Jullie topleiding 
Maxim, Thomas, Lukas 
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KNAPEN 

 

Dag knappe knapen xxx 

Het jaar is weeral voorbijgevlogen en hier zijn jullie leuke leiding nog eens voor de laatste 
keer met hun zegje. 

Na de stomme paaspauze vlogen we er terug in maar het leek wel alsof jullie de ksa vergeten 
waren … voetbal kwam op de eerste plaats bij velen, enkel de echte strijders bleven komen 
en hier maakten we dan een mega tof spel voor. 
Zo hebben we de eerste ronde een paaseierenzoektocht door heel balen gedaan, jullie 
hadden ze niet allemaal gevonden dus ik hoop dat de vogeltjes er lekker van gesmuld 
hebben. 

De week hierop hebben we weer met eieren gespeeld, protect the president, wel is waar. 
Hierbij is het de bedoeling om iemand van je team te beschermen met schilden die jullie 
hadden geknutseld, weer een geslaagde ronde. 
De volgende ronde gingen jullie free for all-in het bos wapens zoeken om elkaars sjaaltje af 
te pakken, als jullie hier in slaagde kreeg je er een teamgenoot bij. 

De voorlaatste ronde gingen we de hoogtes van België opzoeken in beringen, jullie 
beklommen de bergen als echte berggeiten ook al hebben we die niet gespot. 
We hopen dat jullie allemaal mee op kamp gaan natuurlijk!!! Want we gaan er 10 super 
dagen van maken, hiejel zeker!! 
Tot snel. 

Jullie kapoentjes, 

Viktor, Liam  
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JONG HERNIEUWERS 

 

Joooow Matekess!!! 

Hier zen de wukke en de Mols nog eens met een allerlaatste tekstje van het jaar, om te overlopen wa 
wellie de vorige weken allemaal gedaan hebben. 

We zijn de week na Pasen begonnen me ne zeer schone dag, me veel zon en een aaangename 
temperatuur! Dus wa doen wellie dan ast zo’n goei weer is, dan gaan wellie natuurlijk altijd iet duun 
me water. Dus hadde leiders Mols en Wukke, de waterballonnen boven gehaald en hebben we 
verschillende waterspellekes gespeeld. Wa natuurlijk altijd wel plezant is, ook al zijn wellie de oudste 
groep! 
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De week nadien hadden we afgesproken om vrijdag avond ronde te geven. Toen hadden we ne goeie 
BBQ-sessie voorzien. Waarbij iedereen wa vleesekes moes meenemen zodat we zeker genoeg eten 
hadden, de rest hadden de leiders natuurlijk voorzien. Na da we ons buikske goed hadden gevuld, 
hebben we efkes ons eten laten zakken en zijn we nadien nog efkes 9 maanden gaan doen.  

   

Nadien ging het wa bergaf, er waren een paar weken lang rondes dat er 1 iemand ofwel niemand 
was! Wa natuurlijk voor de leiding, en voor de persoon die dan wel kwam nie plezant is. Omdat als 
we maar 1 lid hebben we geen fatsoenlijke spellekes kunnen spelen natuurlijk. Dus ne gouden tip die 
wij jullie willen meegeven is als ge niks te doen hebt, komt dan gwn naar de KSA. Het kan wel is goe 
zijn da ge iet te doen hebt ma laat da dan gewoon weten. Want gelijk dat het er de laatste weken aan 
toe ging was natuurlijk nie plezant voor ons! 

Tot slot was er nog de laatste ronde van het jaar, wa ge natuurlijk nie mocht missen. Omdat we opt 
einde van de ronde iet hadden voorzien om te eten en te drinken. Ons laatste spel wa wellie gedaan 
hebben was het jachtseizoen spel. Dit spel wilden wellie natuurlijk al eerder me ellie spelen ma da 
ging nie omdat er de weken ervoor niemand kwam. Hierbij was het de bedoeling dat er een groepje 
van 2 personen op de vlucht moest slaan. En de andere 2 groepen moesten dan proberen de 
vluchters zo snel mogelijk in te rekenen. Als dit gebeurd was switchen we de rollen en begonnen we 
opnieuw. Een spel dat voor herhaling vatbaar is op kamp!! 

Hopelijk gaat er redelijk wa volk mee op kamp zodat we er een toffe 10 dagen van kunnen maken, 
me zotte avonturen, spellekes en veel goei herinneringen!!!  

Mannen nog veel succes mee ellie examens, en hopelijk tot op het kamp!! 

De Groeten 

Jullie Leiders, Molske & Wukke 
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KAMP 

Beste lidjes en ouders 

Ook dit jaar hebben we groen licht gekregen om 10 dagen op kamp te vertrekken, maar 
uiteraard niet zonder maatregelen. 

Zoals vorig jaar zal het kamp doorgaan in 1 of 2 bubbels (dat hangt nog af van het aantal 
leden), de bubbels mogen tot 100 personen gaan dus misschien hoeven we op kamp er niet 
al te veel rekening mee houden. Maar dit wil zeggen dat er geen bezoekdag zal zijn dus de 
ouders van de oudste groepen (vanaf jerommekes) zullen hun KSA’er 10 dagen moeten 
missen. 
 
Dit jaar gaan we op kamp in Teuven, dicht bij het drielandenpunt!! 
Maar het zal geen gewoon kamp worden aangezien we geen gebouw hebben waar de 
jongste groepen normaal in slapen. Je leest het goed, elke groep zal in een tent moeten 

slapen maar dit leek ons een leuk avontuur om eens meegemaakt te hebben   
  
Op de volgende pagina’s vind je alle voorlopige info over het kamp. Hier worden 
onderwerpen uitgelegd zoals postkaarten, de valiezen, vertrek en aankomst, inschrijvingen, 
medische fiches, etc. Eind mei krijgen we te horen of het kamp kan doorgaan dus dan zal de 
definitieve info met eventuele aanpassingen om te voldoen aan de richtlijnen van de 
overheid zeker verschijnen op onze site ‘www.ksabalen.be’ en onze facebookpagina ‘KSA 
Balen’, dus hou deze zeker in het oog. Desondanks willen we jullie toch al de voorlopige info 
voorschotelen. 
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 van de kampleiders, 
Stef Mijnendonckx 
Viktor Smet 
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Kampadres 

 
KSA Balen 
(t.a.v. naam van het kind) 
Duisterweide kampeerterrein Varnstraat 8 

3793 Teuven 

 

Valiezen 

 

De valiezen moeten worden binnengebracht op woensdag 7 juli tussen 18:00 
en 20:00 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 dienen meegenomen te worden wanneer de leden worden opgehaald op de 
kampplaats op 21 juli. Indien mogelijk kunnen de oudste groepen hun fiets meenemen op 
een fietsendrager, anders worden ze meegenomen met de camion. Vergeet zeker uw zoon 
zijn Kids-ID of identiteitskaart en eventueel medicijnen niet terug te vragen. 

Vertrek op kamp 

 

Welpkes: Gebracht naar de kampplaats tussen 18h en 18.30h 

Leeuwkes: Gebracht naar de kampplaats tussen 18h en 18.30h 

Jerommekes: Maandag 12 juli om 13u00 aan Sint-Andriesplein. Leden eten ’s middags 
thuis. 

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

Knapen: Maandag 12 juli. Vertrekuur wordt door de leiding meegedeeld aan de 
leden. Gaan met de FIETS. 

Jong-hernieuwers: Vertrekken zaterdag 10 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. 
- Jullie fietsen in 2 dagen naar de kampplaats, wees hierop voorbereid. (Slaapzak, matje, 
zeemvel, teddybeer, talkpoeder,…) 

Bezoekdag  

Er zal geen bezoekdag zijn dit jaar wegens de bubbel van 100 personen die we moeten 
respecteren, dit wil zeggen dat de oudste groepen 10 dagen weg zijn zonder mama en papa 
te zien. 

Afhalen op de kampplaats 

 

Welpjes: 21 juli tussen 10.30-11h 

Leeuwkes: 21 juli tussen 10.30-11h 

Jerommekes: 21 juli om 11-11.30h 

Jong-knapen: 21 juli om 11-11.30h 

Knapen: 21 juli om 13-13.30h 

Jong-hernieuwers: 21 juli om 13-13.30h 

 

Indien er broers zijn kunnen ze natuurlijk wel samen opgehaald worden, probeer dit dan wel te doen 
tijdens het tijdvak van de jongste broer. 

 

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 + bedrag dat de leiders nog zullen meedelen 
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 dit jaar ook in een tent dus 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 Geef voldoende reservekledij mee aangezien er geen bezoekdag is. 
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 en leeuwkes: 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 2021. 
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De inschrijvingen zijn reeds geopend en kan je vinden via onze site (www.ksabalen.be) en 
facebookpagina (KSA Balen). Let op inschrijven kan tot en met 17 juni. Hiernaast vind je er 
ook de medische fiche die je moet afdrukken en ingevuld afgeven bij het vertrek. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 

Kampleiders: Bondsleiders: 

Stef Mijnendonckx 
Viktor Smet 

Pieter Van Meensel 
Stef Mijnendonckx 

Biesakker 22, Balen 
Biesakker 22, Balen 

Zandstraat 59, Balen 
Biesakker 22, Balen 

GSM: 
0492 78 64 52 
0487 22 37 37 

GSM:  
0498 12 67 89 
0492 78 64 52 

Emailadres:  
 stef.mijnendonckx@gmail.com 

viktor.smet@gmail.com 

Emailadres: 
pietervanmeensel@gmail.com 
stef.mijnendonckx@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stef.mijnendonckx@gmail.com
mailto:viktor.smet@gmail.com
mailto:pietervanmeensel@gmail.com
mailto:stef.mijnendonckx@gmail.com
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Ook na hun carrière bij de KSA kunnen sommige oud-leiders niet stilzitten. Enkele jaren geleden werd 
de actief-oud-leiding (AOL) nieuw leven ingeblazen. Zij beheren het materiaal van de KSA en staan in 
voor de verhuur ervan. Zo worden onze tenten en materialen onder andere verhuurd aan 
verenigingen voor kampen of andere activiteiten, maar iedereen kan bij ons materiaal huren. Zo kan 
je bijvoorbeeld ook een pagoda- of plooitent huren voor een tuinfeest.  

Neem zeker eens een kijkje op de verhuurpagina op onze website 
(https://www.ksabalen.com/verhuur). Hier kan je het aanbod terugvinden en kan je eventueel 
een aanvraag indienen. Door tenten of ander materiaal te huren bij de KSA kan je rekenen op top-
materiaal en een top-service en steun je bovendien de KSA! De inkomsten worden namelijk integraal 
gebruikt om nieuw materiaal voor de KSA aan te schaffen zodat we weer een tijdje verder kunnen! 

Hopelijk tot binnenkort! 

Groetjes, 

AOL KSA Balen 

https://www.ksabalen.com/verhuur
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MOPPEN 

Meester zegt: “Wie als eerste antwoord geeft op mijn vraag, mag naar huis gaan.” 

Jantje gooit een steen door het raam en de meester vraagt: “Wie heeft dat gedaan?” 

“Ik meester”, zegt Jantje, “mag ik nu gaan?” 

 

Een aap geeft een cadeau aan een ijsbeer. De ijsbeer maakt het cadeautje open en er 
springt een kikker uit. 

Vraagt die aap: ben je geschrokken? 

De ijsbeer zegt: ja, hoe weet je dat? 

De aap antwoordt: je ziet een beetje wit! 

 

Bij een blonde studente wordt ingebroken. 

"Stil!" dreigt de inbreker, "ik zoek geld!" 

"Wacht even," antwoord het blonde studentje, "dan zoek ik mee!" 

 

De nieuwe werknemer stond wat hulpeloos bij de papierversnipperaar. "Kan ik u 
helpen?", vraagt een secretaresse. "Ja", zegt hij, "hoe werkt dat ding?". 

"Heel simpel," zegt ze, en ze pakt het dikke dossier en stopt het in de versnipperaar. 

"Bedankt, maar waar komen de kopieën er nu uit?" 

 

Een man besluit na 30 jaar dan toch maar weer eens te gaan biechten. Hij doet het 
gordijn opzij, gaat naar binnen en ziet tot zijn verbazing een goed gevulde minibar, een 
fles roze bubbels in een ijsemmer, een schaal gebrande amandelen, een schaaltje met 
Mon Cherie bonbons en foto’s van lekkere topless meiden aan de muren. 

Dan hoort hij dat de priester binnenkomt en zegt: Eerwaarde, vergeef mij, het is al heel 
lang geleden dat ik voor het laatst in de kerk ben geweest, maar ik moet zeggen: er is een 
boel veranderd! 

Waarop de priester antwoord: Eruit idioot, je zit aan mijn kant. 
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CARTOONS 
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AGENDA 

KAMP          12 tot 21 juli 2021 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
 

Zit je met vragen? Weet je niet wat je moet meenemen naar de KSA? Of heb je iets dat je 
wilt zeggen? 

Aarzel dan niet om ons te contacteren! 

Wij zijn altijd bereikbaar via Facebook  KSA Balen, je kan je inschrijven op de mailinglijst 
via de site of bezoek gewoon de site www.ksabalen.com. 

  

http://www.ksabalen.com/
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DE MACHTIGSTE KONING 

 
De machtigste koning van storm en van wind 

Is de arend geweldig en groot. 
De vogels zij sidd'ren en beven van angst 

Voor zijn snavel en klauwende poot. 
Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts 

Dan verschrikt hij de dieren er mee. 
Ja, wij zijn de heersers der aarde 

De koningen van de zee. 
 

Refrein: 
Tirallala (7x) 

Hoi, hoi. 
 

Ja wij zijn de heersers der aarde 
De koningen van de zee! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


