
Eindelijk is het zo ver… 

PIEKRIEKAMP 2022!!! 

KLJ Wechelderzande: 4 tot 8 juli 

  



Beste ouders en leden 

Dit jaar hebben we ons mega hard 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 afsluiten 
daarom gaan we op kamp van 4 tot en met 8 juli. 

We gaan ons 5 dagen aan één stuk door amuseren, 5 dagen aan één stuk KSA. 
Wij hebben natuurlijk ook een thema in ons kamp verwerkt en daar kunnen 
de Piekrietjes achter komen tijdens het kamp dus ga zeker mee op kamp om 
dit te weten te komen!  

In dit boekje proberen wij jullie zo duidelijk mogelijk alle nodige informatie 
mee te geven. Hou dit boekje dus zeker bij! Als er toch nog vragen zijn, 
aarzel niet om deze vragen aan de Piekrieleiding te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kampadres en contactgegevens 

 

Voor de post die jullie willen opsturen naar jullie kind(eren), kunnen jullie 
volgend adres gebruiken. Als jullie al post op voorhand willen afgeven aan de 
leiding kunnen jullie dit doen aan de start van het kamp zodat wij dit op de 
gegeven dag kunnen afgeven aan jullie kind(eren).  
 

Naam van uw kind 
KSA Beerse 

Oostmalsebaan 44 
2275 Lille 

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

 

Nette Vermeiren: 0472/79.81.69 
Lise Daneels: 0491/12.56.38 

 
Wij verwachten tijdens het kamp geen bezoek van familieleden zodat 
heimwee vermeden kan worden. Wij vragen aan jullie om dit gelieve te 
accepteren! 

 

Aankomst 

 

Ons kamp start op maandag 4 juli om 9u00 in Wechelderzande. Dan kunnen 
we samen met de mama’s en papa’s alles klaar zetten zodat we er 4 nachtjes 
tegenaan kunnen.  
De plek is dezelfde als het postadres: Oostmalsebaan 44, 2275 Lille.  De 
leiding zal jullie hier staan opwachten zodat jullie de kampplek makkelijk 
vinden.  
 
 
 
 
 
 



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 
zoal doen op Piekriekamp.  
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 van het kamp 

 

Spijtig genoeg kan het kamp niet oneindig lang blijven duren…  
Vrijdag 8 juli om 11u00 is het kamp spijtig genoeg al gedaan en mogen jullie de 
Piekrietjes komen ophalen in Wechelderzande. 
Als afsluiter van dit fantastische kamp, doen we nog voor een laatste keer de 
formatie zodat de ouders kunnen zien hoe goed jullie dit kunnen!  
 

Kostprijs en inschrijvingen 

 

Het kostplaatje van dit kamp bedraagt 75 euro! 
Er zal een inschrijvingsformulier online verschijnen via onze site 
www.ksabeerse.be. Er zal een pagina ‘kampinschrijving’ staan 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 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 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 + piekrie-kamp 2020. 
 

 

http://www.ksabeerse.be/


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) 
 Eventueel onderlaken 
 Pyjama 
 Knuffel 
 Hoofdkussen en kussensloop 
 Degelijke zaklamp 

 
KLEDIJ 

 Uniform: trui/T-shirt + uniformsjaaltje 
 Truien 
 T- shirts  
 Lange broeken 
 Shorten/korte broeken   
 Regenjas 
 Voldoende ondergoed   
 Voldoende sokken 
 Voldoende schoenen 
 Wandelschoenen 

 
WASSEN 

 Grote & kleine badhanddoek 
 Voldoende washandjes 
 Zakdoeken 
 Toiletzak: zeep, shampoo, kam/borstel, tandenborstel, tandpasta, 

beker 
 Zonnecrème & aftersun 

 
ETEN 

 Stevig zakje met 2 gamellen (zet aub je naam erin!! 
 Vork 
 Mes 
 Koffielepel 
 Eetlepel 
 Beker 

 Drinkbus 



 Sponsje 
 Keukenhanddoek 

 
 
ZWEMMEN 

 Badpak / bikini / zwembroek / zwemshort voor waterspelletjes & 
dagtocht 

 Badhanddoek 
 
ALLERLEI 

 Verkleedkleren (& schmink) 
 Voorgeschreven adressen voor de kaartjes 
 Strips & boeken 
 Medicatie: gelieve naam op te schrijven en aan de leiding af te geven 

bij aankomst 
 Een leuke foto van mama of papa               
 Kids-ID-kaart: geef deze aan de leiding bij de aankomst 

 
 

Zonnige groetjes van de leiding en hopelijk tot snel! 

Lise, Senne, Ruben, Jorn, Lori & Nette 


