
Eindelijk is het zo ver… 

PIEKRIE KAMP 2020!!! 

Chiro-KSA Berg Tessenderlo 2-5 juli 

  



Beste leden en ouders 

 

Dit jaar hebben we ons rot geamuseerd tijdens de activiteiten en ons 

weekend. We hebben weeral bewezen dat we echte KSA’ers zijn die 

zich graag uitleven! Natuurlijk willen we dit jaar op een mooie manier 

kunnen afsluiten, daarom gaan we op kamp van 2 tot en met 5 juli. 

We gaan ons 4 dagen aan één stuk door amuseren. 4 dagen aan één 

stuk KSA. We hebben natuurlijk ook een thema in ons kamp verwerkt 

zodat we ’s avonds niet kunnen wachten tot de zon weer opkomt en 

we er terug kunnen invliegen. 

In dit boekje proberen wij jullie zo duidelijk mogelijk alle nodige 

informatie mee te geven. Hou dit boekje dus zeker bij! Moesten er 

toch nog vragen zijn, aarzel niet om deze aan de leiding te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kampadres en contactgegevens 

 

Voor de post die jullie willen opsturen naar de superpiekrie. Kan je dit 
adres gebruiken. Ook zijn er heel wat ouders die de post op voorhand 
aan de leiding geven. Dan geven wij ze op de gegeven dag aan de 
kleine spruit.  

 

Naam van uw kind 

KSA Beerse 

Molenhoeven 40 a 

3980 Tessenderlo 

 

Wij zijn tijdens het kamp ook telefonisch bereikbaar. Mogen wij 
vragen om daar slechts in dringende gevallen gebruik van te maken!  
Op 1 van volgende nummers kan u ons contacteren: 

 

Senne Raeymaekers: 0472403076 

Stien Craane: 0487441335 

 

 

Wij verwachten tijdens het kamp geen bezoek van familieleden.  

Dit om bestwil van alle kinderen.  

Aankomst 

 

Ons kamp start op donderdag 2 juli om 10u30 in Tessenderlo. Dan 
kunnen we samen met de mama’s en papa’s alles klaar zetten zodat 
we er 3 nachtjes tegenkunnen.  
De plek is dezelfde als het postadres: Molenhoeven 40, 3980 
Tessenderlo. De leiding zal jullie al staan opwachten. Zo vinden jullie 
de plek direct.  



Blijf up-to-date 

 
Omdat bezoeken van ouders tijdens kamp 
niet toegestaan zijn, hebben we een manier 
gevonden om jullie toch op de hoogte te 
houden van wat we doen. 
Op volgend Snapchat account zullen we 
regelmatig foto’s van de activiteiten 
proberen plaatsen dus voeg volgend account 
zeker toe! 
 

1) Download de app Snapchat 
2) Maak een account aan 
3) Voeg het account van KSA Beerse toe door dit prentje te 

scannen 
 

 

Bezoekdag / einde  

 

Spijtig genoeg kan het kamp niet oneindig lang blijven duren. Zondag 
5 juli om 12u is het kamp gedaan en mag iedereen opgehaald worden 
in Tessenderlo. Dan doen we nog een laatste formatie om goed af te 
sluiten. 

Kostprijs en inschrijvingen 

 

Het kostplaatje van dit kamp bedraagt 55 euro! 
Normaal gezien houden wij jaarlijks inschrijvingsmomenten aan ons 
lokaal, maar aangezien het geen normale periode is waar we ons nu 
in bevinden gaat we dit jaar iets anders te werk. Er zal een online via 
onze site (www.ksabeerse.be) een inschrijvingsformulier te vinden 
zijn. Er zal een pagina kampinschrijving staan zijn tussen de menu’s 
zoals: kazakske, startpagina, fotohoekje,… Als u deze pagina bezoekt 
zal u je zoon/dochter kunnen inschrijven aan de hand van duidelijke 

http://www.ksabeerse.be/


vragen en opmerkingen. Wij denken dat dit een manier is dat zichzelf 
zal uitwijzen. Moest er toch een probleem zijn mag u altijd contact 
opnemen via 1 van de telefoonnummers in dit boekje. Pas op, alle 
inschrijvingen zijn onder voorbehoud. Wij hebben nog geen 
absolute zekerheid dat ons kamp kan plaatsvinden.  Gelieve het 
gepaste bedrag te storten op volgend rekeningnummer: BE32 7330 
4464 6302. Gelieve als mededeling het volgende in te vullen: naam 
van uw kind, piekrie-kamp 2020. Mocht het kamp niet kunnen 
plaatsvinden zal logischerwijs het volledige inschrijvingsgeld 
worden teruggestort. 

 

De koks! 

Buiten de leidingsploeg zal er ook een koksteam aanwezig zijn om 

elke dag iets lekkers te koken! Hier stellen ze zich al kort even voor. 

Hey allemaal! Mijn naam is Sietse en ik geef 

mijn tweede jaar leiding. Vorig jaar gaf ik 

leiding aan de piekrie dus wil het kamp 

absoluut niet missen. Mijn grote troef is 

stiptheid en ordelijkheid, daarom neem ik de 

belangrijke taak op mij als chefkok! 

 

Hallo piekries! Ik ben sous chef Alec,mijn voornaamste 

taak als sous chef is tijdig een boenk liedje opzetten in de 

keuken en ervoor zorgen dat alle piekrie’s gehydrateerd 

blijven. Als je dorst hebt mag je dus gerust een kan water 

aan mij komen vragen! Dit is het tweede jaar op rij dat ik 

meega als kok op piekrie kamp en ik heb ook gekookt op 

jullie weekend dus misschien kennen jullie mij nog. Mijn 

favoriete dag van het kamp is het kampvuur (kok simon is 

hier een beetje bang van dus hopelijk doet hij niet in zijn broek)! 



Hey PieKrietjes! Ik ben kok Simon. Ik ben al 2 jaar 

leiding en dit jaar geef ik dat aan de knimmers. 

Koken doe ik echt super graag dus daarom ga ik 

mee op jullie kamp. Ik zit al vanaf het eerste jaar 

piekrie in de ksa en ik doe dit nog altijd met veel 

plezier. Mijn lievelingseten op kamp is zonder 

twijfel rijst met kip en curry maar thuis is dat toch 

wel pizza Hawaï. Ik hoop dat jullie het eten dat we 

maken super lekker vinden maar dat is volgens mij geen probleem. 

Groetjes Simon 

Hey Piekries! Mijn naam is kok Seppe, ondertussen heb ik al 5 jaar 

ervaring als kok in de KSA-keuken. Ik ga 

altijd graag mee koken omdat ik het heel 

fijn vind om al die leuke liedjes te horen 

die jullie zingen voor het eten. Mijn 

specialiteit is de soep kruiden. Mijn 

motto in de keuken is: liever 1 boterham 

in de hand dan 10 in den broodzak! 

 

Hallo Piekries! Ik ben Pieter, ik ben normaal 

gezien leiding van de Joros maar dit jaar kom 

ik mee koken op jullie geweldige kamp! Ik 

ben een ware expert in het bakken van vlees, 

want ik zie namelijk onmiddellijk of vlees gaar 

is of nog roos ziet vanbinnen. Als je me ooit 

eens buiten de keuken aantreft mag je gerust 

een high five geven of dag zeggen! Ik kijk al 

uit naar het kamp! 



Hey PieKrietjes Ik ben kok Lise, misschien 

kennen sommige van jullie mij nog wel van 

vorig jaar. Dit is de eerste keer voor mij dat 

ik mee ga koken met de KSA dus ik vind het 

wel spannend! Hopelijk kan ik met de rest 

van het koksteam lekkere dingen op jullie 

bord toveren. Mijn favoriete eten op kamp 

zijn toch wel verloren boterhammen, veel 

boterhammen eten is namelijk één van mijn 

specialiteiten! 

 

Wat neem je mee op kamp? 

 

Denk eraan:  

- neem niet je beste kleren mee maar kleren die vuil mogen 

worden! 

- Zet overal je naam in! 

SLAPEN 
 

• slaapzak  

• veldbed of matje (liefst geen luchtmatras) 

• pyjama 

• knuffel 

• hoofdkussen en kussensloop 

• zaklamp 
 
 

 
 
 



KLEDIJ 
 

• truien 

• T- shirts  

• lange broeken 

• shorten/korte broeken   

• regenjas 

• voldoende ondergoed   

• voldoende kousen 

• voldoende schoenen 

• uniform dus ook je sjaaltje 
tijdens onze formaties en dagtocht wordt er verwacht dat alle 
leden in volledig uniform zijn.  

 
 
WASSEN 
 

• grote badhanddoek 

• voldoende washandjes 

• zakdoeken 

• toiletzak met zeep, shampoo, kam/borstel, tandenborstel, 
tandpasta, beker, wattenstaafjes, deodorant,… 

• zonnecrème, aftersun 
 
ETEN 
 

• Stevig zakje met * 2 gamellen (zet aub je naam erin!!) 
                 * vork 

     * mes 
     * kleine lepel 
     * grote lepel 
                                       * beker 

• Drinkbus 
 
 



ZWEMMEN 
 

• Badpak / bikini / zwembroek / zwemshort voor waterspelletjes 

• badhanddoek 
 
 
ALLERLEI 
 

• verkleedkledij en schmink  

• voorgeschreven adressen voor de kaartjes 

• strips, boeken,… voor tijdens de platte rust 

• medicatie (gelieve naam op te schrijven en aan de leiding af te 
geven) 

• Een leuke foto van mama of papa               
De kids ID-kaart (deze geef je aan de leiding bij het vertrek) 
 

Wat met corona? 

 

Zoals iedereen wel weet, zitten we nu in quarantaine vanwege 

corona. Uiteraard kunnen wij niet voorspellen wat wel en niet gaat 

mogen deze zomer. Wij hopen natuurlijk dat ons kamp mag doorgaan 

dus zijn alles al volop aan het voorbereiden. Als dit niet het geval is, 

kunnen we hier helaas niets aan veranderen. Inschrijvingsgeld wordt 

volledig teruggestort dus aarzel niet om je kind al in te schrijven! 

Wij hopen natuurlijk op het beste! 

 

Zonnige groetjes van de leiding en hopelijk tot snel! 

Katrijn, Klaas, Sibe, Senne, Kobe en Stien 

 



Routebeschrijving 

Vertrekken doet deze routebeschrijving aan het kruispunt van BAX (kruispunt Bisschopslaan en 

Turnhoutseweg) 

Rijdt richting Lille tot aan de rotonde. 

Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Beersebaan/de N132 
600 m 
 

Voeg in op de E34 
6,1 km 

 

Neem afslag 24-Turnhout-Centrum naar N19 richting Turnhout/Geel/Kasterlee/Turnhout-Centrum 
600 m 

 

Sla rechtsaf naar de Steenweg op Diest/de N19 (borden naar Geel/Kasterlee) 

  

Ga verder op de N19 
4,8 km 

 

Weg vervolgen naar de Turnhoutsebaan/de N19g 

  

Ga verder op de N19g 
8,4 km 

 

Weg vervolgen naar de Westelijke Ring/de R14 
3,5 km 

 

Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Westelijke Ring/de R14 
 

 

Neem op de rotonde de 2e afslag de oprit naar E34 op richting Eindhoven/Turnhout 
550 m 

Sla rechtsaf naar de Koning-Albertstraat 
3,3 km 

 

Voeg in op de Oosterloseweg 
160 m 

 

Sla linksaf naar de Amocolaan 
2,4 km 

 

Weg vervolgen naar de Nijverheidsweg 
650 m 

 

Sla rechtsaf naar de Nieuwebaan/de N174 
6,6 km 

 

Sla linksaf naar de Gerhagenstraat 
1,8 km 

 

Sla rechtsaf naar de Molenstraat 
1,1 km 



 

Sla rechtsaf naar de Molenhoeven 
270 m 

 

Sla linksaf naar de Molenhuizen 
28 m 

 

Sla rechtsaf naar de Molenhoeven 
190 m 

 

Sla rechtsaf om op de Molenhoeven te blijven 

  

Je vindt je bestemming links 
130 m 

De leiding zal jullie duidelijk en enthousiast opwachten terplaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medische fiche 
Deze medische fiche dient om de leiding de noodzakelijke inlichtingen over uw kind 

te bezorgen. Daarom vragen wij u om, in het belang van uw kind, de informatie 

correct en nauwkeurig in te vullen. De informatie blijft natuurlijk strikt vertrouwelijk en 

wordt enkel ingezien door de leidingsgroep van uw kind. 

IDENTITEITSGEGEVENS 

 
Achternaam kind:……………………………………………………… 
 
Voornaam kind:………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ………../…………/…………..            Geslacht: M / V 
 
Achternaam ouder/voogd: ……………………………………... 
 
Voornaam ouder/voogd:………………………………………….. 
 
Gsm-nummer:………………………………………………………….. 
 
Gsm-nummer 2:……………………………………………………….. 
 
Straat:……………………………………………………………………………..  Nummer:……………………. 
 
Gemeente:……………………………………………………………….. 
 
E-mail:………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2de verblijfplaats 

 ( enkel invullen als dit van toepassing is) 

 
Achternaam ouder voogd:……………………………………….. 
 
Voornaam ouder/voogd:………………………………………….. 
 
Straat:………………………………………………………………………………...  Nummer:…………………. 
 
Gemeente:……………………………………………………………….. 
 
E-mail:……………………………………………………………………… 
 
Gsm:………………………………………………………………  Telefoon:………………………………………. 

 

Extra contactpersoon bij afwezigheid van ouders 

 
Naam:…………………………………………………  Relatie tot kind:……………………………  
 
Gsm:…………………………………………………      Telefoon:……………………………………. 

 

 
Naam:…………………………………………………  Relatie tot kind:……………………………  
 
Gsm:…………………………………………………      Telefoon:……………………………………. 

 

Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische 

handelingen uit te voeren. Ook het toedienen van lichte pijnstillende en 

koortswerende medicatie is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een 

arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader vooraf toestemming 

te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp. 

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze 
zoon/dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en 
koortswerende medicatie toe te dienen. 

         Ja ○             ○ Nee 

 

Medische gegevens 

Heeft uw kind een ziekte of beperkingen (suikerziekte,               ○ Ja             ○ Nee 
huidaandoeningen, epilepsie, astma…) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 
 



Moet uw kind bepaalde geneesmiddelen nemen?                                                                                                 
○ Ja             ○ Nee 
Welke?……………………………………………………………………………………………………………………
…………….. 
Hoe vaak?..................................................................................................................................... 
Hoeveel?....................................................................................................................................... 
Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?                                         ○ Ja             ○ Nee 
Wanneer voor het laatst?                                                                  
…………………………………………… 
Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen,                  ○ Ja             ○ Nee 
Levensmiddelen of andere stoffen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Volgt uw kind een bepaald dieet (lactosevrij, geen                       ○ Ja             ○ Nee 
Varkensvlees, allergieën) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan de leeftijd? 

- Sport                nl. ……………………………….                               ○ Ja             ○ Nee 
- Spel                  nl. ……………………………….                               ○ Ja             ○ Nee 
- Staptochten                                                                             ○ Ja             ○ Nee 
- Andere            nl. ……………………………….. 

 

Andere informatie 

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden? 
( Vlug moe, bedwateren, slaapwandelen…) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
Zijn er nog andere inlichtingen/opmerkingen die u aan de  leiding wilt meedelen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

Op weekend/kamp worden er door de leiding regelmatig foto’s genomen tijdens de 

activiteiten en nadien soms online gezet. Hiervoor hebben we toestemming van een 

ouder nodig. 

Wij geven toestemming aan de leiding om foto’s van mijn kind te nemen en online te 
zetten. 

         Ja ○             ○ Nee 

 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, 

Datum: 

Handtekening: 


