
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                               
   

    
 

 

INLEIDING 
Beste KSA’ers 

Beste ouders 

 

Na een hele tijd wachten, is het nu eindelijk zo ver! Het beste moment van het hele 
werkjaar komt eraan, namelijk ons GROOT KAMP! U zal elf dagen en tien nachtjes 
afscheid moeten nemen van uw kleine spruit zodat uw kind samen met ons de beste 
tijd van het jaar kan beleven! Dit jaar gaan wij kamp in Stavelot, dit dorpje is gelegen 
in de provincie Luik. In dit boekje kan u meer informatie vinden over wat uw kind 
moet meenemen op kamp, telefoonnummers in geval van nood en het exacte adres 
van de locatie van onze kampplaats. Wij vertrekken met de bussen op maandag 18 juli 
2022 naar onze kampplaats en het kamp eindigt op donderdag 28 juli 2022. 

 

Hopelijk gaan er zoveel mogelijk KSA’ers mee om er een geslaagd kamp van te maken! 

 

Groetjes  

De leiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                               
   

    
 

 

CONTACTGEGEVENS 
Natuurlijk is het altijd leuk om een briefje te krijgen op kamp van mama & papa, oma 
& opa,... U kan daarom altijd een brief sturen naar uw kind op het volgende adres: 

     Naam van de KSA’er 

             KSA Beerse 

Lodomez 13 

4970 Stavelot 

Opgelet! Het bovenstaande adres is het postadres van de eigenaar van de kampwei 
waar wij op kamp gaan dus wanneer u uw kind komt ophalen is dit op een andere 
locatie. De leiding zal op 28 juli u begeleiden naar de juiste plek zodat u niet moet 
zoeken naar de exacte locatie.  

 

Wanneer er noodgevallen zijn tijdens het kamp zijn wij telefonisch bereikbaar via 
onderstaande telefoonnummers. Deze personen zijn ten alle tijden bereikbaar dus u 
kan hen bereiken.  

Lise Daneels (A-team): 0491/12.56.38 

Birthe Van der Veken (kampleidster): 0460/96.64.24 

Klaas Raeymaekers (kampleider): 0499/84.64.73 

 

VERTREK MET BUS EN FIETS 
Wij vertrekken op maandag 18 juli aan het Kerkplein in Beerse voor ons kamp te 
starten. Wij willen graag dat onze leden tijdig aanwezig zijn op het Kerkplein, om 
12u45, zodat de bussen stipt om 13u kunnen vertrekken naar de kampplaats.  

De Kids-ID of identiteitskaart mag u ter plaatse afgeven aan de leiding die meegaat 
met de bus. De busrit duurt zelf ongeveer 3 uur dus zorg ervoor dat uw kind op 
voorhand heeft gegeten want op de bus mag er NIET gegeten worden. Uw kind mag 
wel drinken op de bus, maar toch vragen wij om geen te grote of onhandige 
drinkflessen met uw kind mee te geven om morsen te voorkomen.   



   

                               
   

    
 

 

De sjo’ers gaan met de fiets naar de kampplek, maar meer informatie daarover vindt 
u in de brief die de leiding van de SJO afgeeft samen met het kampboekje.  

 

EINDE 
Spijtig genoeg is het groot kamp afgelopen op donderdag 28 juli… Wij hebben dan 11 
dagen samen beleefd met onze leden vol spetterende activiteiten!  

U mag uw kind op die dag komen ophalen vanaf 16u want dan is het ook de laatste 
keer formatie waar de ouders aanwezig mogen zijn zodat uw kind kan laten zien wat 
hij/zij op kamp elke dag heeft gedaan.  

Wij willen u vragen om NIET voor 16u op de kampplaats te komen omdat wij dan nog 
activiteiten voorzien en spelletjes tot die tijd. De activiteiten en spelletjes kunnen 
dan makkelijk doorgaan zonder dat er afleiding is.  

 

KOSTPRIJS 
Het kostplaatje van dit kamp bedraagt 145 euro per lid. Bij het ziekenfonds kan u 
een deel van het kampgeld terugvorderen als uw kind onder 12 jaar is op het moment 
van deelname. Geef de leiding hiervoor ook zeker een fiscaal attest mee op de 
bezoekdag. 

Het inschrijvingsformulier zal te vinden zijn online via onze site www.ksabeerse.be. 
Er zal een pagina ‘kampinschrijving’ staan tussen de andere hoofdonderwerpen 
bovenaan zoals: kazakske, startpagina, fotohoekje,… Als u deze pagina bezoekt, zal 
u uw zoon/dochter kunnen inschrijven aan de hand van duidelijke vragen en 
opmerkingen. Wij denken dat dit een manier is dat zichzelf zal uitwijzen, maar 
wanneer er toch een probleem opduikt mag u altijd contact opnemen via één van de 
telefoonnummers in dit boekje.  

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 + ban van uw 
kind + groot kamp 2022  

 

http://www.ksabeerse.be/


   

                               
   

    
 

 

WILT U ONS KAMP VANOP DE EERSTE RIJ 
VOLGEN? 
Er zullen na ons kamp foto’s verschijnen op onze website www.ksabeerse.be of op 
onze Facebookpagina/Instagrampagina van KSA Beerse. U kan tijdens het kamp ook 
zien wat uw kind aan het doen is doordat er zeer geregeld foto’s worden gedeeld via 
Snapchat. Wij introduceren daarom voor zowel Piekriekamp als groot kamp een 
snapchataccount. Snapchat is een app die gratis te downloaden is via de Play Store 
of App Store waarbij foto’s en filmpjes kunnen worden gedeeld die u vervolgens 24 
uur lang kan bekijken. Als u deze app downloadt en wilt ons account 
(KSAbeersekamp) toevoegen dan kan u linksboven op uw scherm tikken. Vervolgens 
moet u op ‘vrienden toevoegen’ drukken en dan kan u KSAbeersekamp zoeken of 
rechts op het zoekbalkje op het spookje duwen en onderstaande figuur scannen. 

 

 

 

 

http://www.ksabeerse.be/


   

                               
   

    
 

 

WAT NEEM JE MEE? 
SLAPEN 

 Slaapzak 
 Veldbed of matje (liefst geen luchtmatras) 
 Pyjama 
 Knuffel 
 Hoofdkussen en kussensloop 
 Zaklamp 

KLEDIJ 

 Truien 
 T-shirts 
 Lange broeken 
 Shorten/korte broeken 
 Jogging 
 Regenjas 
 Voldoende ondergoed 
 Voldoende sokken 
 Voldoende schoenen 
 Uniform, dus ook jouw sjaaltje! 

Opgelet! Tijdens onze formaties en dagtocht wordt er verwacht dat alle 
leden in volledig uniform zijn. 

Denk er ook aan dat we op kamp zijn, dus neem niet je beste kleren mee! 

WASSEN 

 Grote en kleine badhanddoeken 
 Voldoende washandjes 
 Zakdoeken 
 Toiletzak met zeep, shampoo, kam/ borstels, tandenborstel, tandpasta, beker, 

wattenstaafjes, deodorant, … 
 Zonnecrème & aftersun 

 

 



   

                               
   

    
 

 

ETEN 

 Stevig zakje met: 
o 2 gamellen 
o Vork 
o Mes 
o Kleine lepel 
o Grote lepel 
o Beker 
o Gewoon sponsje 
o IJzersponsje 
o 3 keukenhanddoeken 

 Drinkbus 

ZWEMMEN 

 Badpak/bikini/zwembroek/zwemshort voor waterspelletjes en dagtocht 
 Badhanddoek 

STAPPEN 

 Degelijke wandelschoenen voor op dagtocht 
 Rugzakje  

ALLERLEI 

 Vuilniszak voor vuile kledij 
 Verkleedkledij 
 Voor de jongsten: voorgeschreven adressen voor brieven en kaartjes 
 Strips of boeken voor tijdens de platte rust 
 Briefpapier, schrijfgerief, postzegels 
 Medicatie: gelieve naam op te schrijven en aan de leiding af te geven bij 

vertrek 
 Zakgeld: €5 is meer dan genoeg 
 Een leuke foto van mama en papa 
 Kids-ID: deze geeft u af aan de leiding bij het vertrek 

 

 

 



   

                               
   

    
 

 

WAT LAAT JE THUIS? 
Van onderstaande zaken verwachten wij dat ze NIET mee op kamp gaan. Tijdens het 
kamp trachten we voor een stuk los te komen van de luxe die onze leden thuis 
hebben om aan hen te tonen dat plezier maken ook best met wat minder spulletjes 
kan. 

 Snoep ( beste ouders, wij verwennen ze al genoeg)  
 Spelconsoles, mp3, iPod, draagbare dvd-speler, … 
 GSM 
 Aanstekers, zakmessen 
 Tabak/ alcohol/ drugs 
 Huisdieren 
 Slecht humeur 

(Digitale) fototoestellen neem je mee op eigen risico. Onze verzekering dekt 
eventuele kosten dus niet. 

De meesten onder jullie weten van vorig jaar dat de bagage bij aankomst wordt 
gecontroleerd dus dit zal ook dit jaar weer gebeuren. 

Spullen die op deze pagina staan worden sowieso afgenomen tot op het einde van 
het kamp, deze regel geldt ook als we het aantreffen bij post voor de leden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                               
   

    
 

 

KORTE ROUTEBESCHRIJVING 
Optie 1: via E313 

Vertrek is aan het Kerkplein in Beerse als u in Beerse woont. oprit van de 
autosnelweg aan de lilse bergen als u van Beerse komt. 

 Ga de E34 op in Lille 

4,2km 

 Rijd naar het westen op het Kerkplein/de N132, richting de Bisschopslaan (31m) 

 Sla linksaf naar de Bisschopslaan/de N132: ga verder op de N132 (3,4km) 

 Neem op de rotonde de 2e afslag de oprit naar E34 op richting Antwerpen/Lille 
(750m) 
 

 Ga verder op de E34 naar de Gebroeders de Winterstraat/N153. Neem de afrit 21-
Lille vanaf de E34 

4,6km 

 Voeg in op de E34 (3,7 km) 

 Neem afslag 21-Lille naar N153 richting Lille/Malle/Herentals (800 m) 

 

 Ga de E313 op in Olen (15,5 km) 

 Sla linksaf naar de Gebroeders de Winterstraat/de N153: ga verder op de N153 
(450 m) 

 Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Wechelsebaan/de N153: ga verder op 
de N153 (9,1 km) 

 Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Ringlaan/de R15 (2,4 km) 

 Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Geelseweg/de N13 (270 m) 

 Ga rechtdoor op de Aarschotseweg/de N152: ga verder op de N152 (2,6 km) 

 Sla linksaf en voeg in op de E313 richting Luik/Hasselt (750 m) 



   

                               
   

    
 

 

 Ga verder op de E313. Neem de E42 naar de Fourir/Refat in Stavelot. Neem afrit 
12 vanaf de E42 

136 km 

 Voeg in op de E313 (74,7 km) 

 Neem de afslag richting de A601 (1,7km) 

 Weg vervolgen naar de A601 (3,3 km) 

 Voeg in op de E40/de E42 (16,6 km) 

 Neem de afslag op de E42 richting Saarbrücken/Verviers (38,7 km) 

 Neem afslag 12 richting N660/Vielsalm/Recht/Bellevaux-Ligneuville (450 m) 

 Houd rechts aan, volg de borden voor Bellevaux en voeg in op Fourir/Refat (43 m) 

 

 Volg de Fourir en Beaumont naar de Lodomez 

 5,3 km 

 Voeg in op Fourir/Refat: ga verder op Fourir (1,8 km) 

 Weg vervolgen naar Froidville (260 m) 

 Weg vervolgen naar Beaumont (1,4 km) 

 Weg vervolgen naar de Lodomez (1,4 km) 

 Weg vervolgen naar Lodomez: je vindt je bestemming rechts (400 m) 

 

 


