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Contact: Britt Schwillens 0498 56 19 60 / www.ksabree.be              

http://www.ksabree.be/
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Bondsleiding 

Bondsleider: Britt Schwillens 0498 56 19 60 

Secretaris:  Joren Swennen 0497 67 89 11  

Penningmeester: Wout Vanderstegen 0499 25 86 69 

Proost/K-trekker: Jan Mertens 

Banleiders 

Leeuwkes: Martijn Ceyssens 0496 69 07 55 

Jong-Knapen:  Wout Vanderstegen 0499 25 86 69 

Knapen: Bram Janssen 0479 09 27 98 

Jong-Hernieuwers: Joren Swennen 0497 67 89 11  

Leiding 

Leeuwkes 

Martijn Ceyssens 

Lisa Braeken 

Bas Janssen 

Stan Kwanten 

Jochen Plas 

Jong-Knapen 

Wout Vanderstegen 

Ine Ceyssens 

Ilse Vanderstegen 

Stef Monnens 

Knapen 

Bram Janssen 

Matz Hilven 

Lowie Claes 

Jong-Hernieuwers 

Alexander Lemkens 

Joren Swennen 

Hernieuwers 

Britt Schwillens 

Bob Martens 

Functies 

Uniformen & T-shirts: Stan Kwanten 0477 67 09 29 

‘t Kalderke : Bob Martens, Alexander Lemkens, 
Joren Swennen 

PR (Facebook, website, Instagram): Britt 
Schwillens, Wout Vanderstegen, Lisa Braeken, Joren 
Swennen, Matz Hilven, Ilse Vanderstegen 

Materiaalverantwoordelijke/ onderhoud: Alexander 
Lemkens, Bram Janssen, Bas Janssen, Lowie Claes 

Heikleuter: Britt Schwillens, Lowie Claes 

Spaghetticomité: Joren Swennen, Wout 
Vanderstegen, Matz Hilven, Stef Monnens, Jochen 
Plas 

Notulisten: Stan Kwanten, Matz Hilven, Lisa Braeken 

Nieuw initiatief: Ine Ceyssens, Ilse Vanderstegen, 
Martijn Ceyssens, Stef Monnens, Bas Janssen, Matz 
Hilven, Jochen Plas 

Jeugdraad: Lisa Braeken, Joren Swennen, Britt 
Schwillens 
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Hoi hoi! 

Smijt die toetsenbundels, boeken en rekenmachines maar aan de kant! Eindelijk is de zomer van start 

gegaan, joepie! Dat wil zeggen dat we weer uit kunnen kijken naar de leukste KSA activiteiten zoals 

Groot Legerke, zwemmen maar vooral ons knotsgekke groot kamp! 

We gaan dit jaar op kamp in het kleurrijkste stadje van de 

Antwerpse Kempen. We hopen op mooi weer, maar schaf voor 

alle zekerheid regen-proof kledij aan en stevig schoeisel! De 

afgelopen dagen hebben namelijk wel bewezen hoe grillig dat 

Belgisch weertje kan zijn… Maar stiekem vinden we het wel tof 

als het af en toe regent, hoe leggen we na kamp anders aan jullie 

ouders uit waarom jullie onder de modder zitten?       

Zit je nog vol met vragen over hoe en wat? Dan ben je op de 

juiste plaats. Lees snel verder om al de nodige info van dit 

avontuur te ontdekken. Check ook zeker de data van de 

zomeractiviteiten naast ons kamp op het einde van dit boekje! 

Vele groetjes en tot op kamp! 

PS.: Wist je dat we een paar jaar geleden nog eens op kamp zijn geweest in dat kleurrijke stadje? 

Hieronder wat sfeerbeelden… herken jij je leiding? :D 

Britt 
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Het groot kamp is weer daar, dan is het leven altijd iets puurder. 

 

Samen als broeders en zussen onderweg. 

 

Met welke broer of zus ben je onderweg? 

Samen op weg ie gedurende een hele lange weg bij elkaar zijn. 

Samen op weg is soms ook een lelijk woord, een lang gezicht, moe, tam, saai of boos, of soms 

verdrietig. 

Maar samen onderweg als broers en zussen is ook echt, samen een stukje ‘ik’ weggeven en klein 

worden van al die jij’s. 

Misschien is er dan één jij op wie ik veel te zeggen heb, misschien kan ik jou niet goed luchten. 

Maar omdat ik weet en omdat ik voel dat het zo goed is, dat we op dat moment verdraaid dicht bij 

een zitten in broederlijkheid wil ik het altijd proberen voor jou een vriend en een broer te zijn. 

Als je in de jeugdbeweging of op school geen vriendjes zou hebben, dan denk ik dat er van 

broederlijkheid niet veel van in huis zal komen maar met vriendjes gaat dat veel gemakkelijker dan 

voelen we ons meer broers en zussen. 

Je kan met vrienden praten over van alles en nog wat of samen spelletjes spelen . 

Met broers en zussen waar je samen mee onderweg bent duurt de tocht ook minder lang, zijn de 

activiteiten waar je samen in broederlijkheid aan meedoet zijn veel plezanter en is de jeugdbeweging 

kei tof. 

 

Heel veel plezier op kamp en maak er een mooi en tof kamp van 

Jullie proost Jan 
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Waar, hoe(laat), vervoer? 

Op donderdag 21 juli gaan we met de leiding de containers inladen. Jullie hebben dan de mogelijkheid 

om de koffers van jullie KSA’ers te brengen tussen 14u en 18u, zodat deze met de containers mee naar 

de kampplaats vervoerd kunnen worden. Indien dit niet lukt, geef dan een seintje aan de banleider van 

jullie zoon of dochter. Dit jaar gaan we op kamp in Geel. Op zondag 24 juli verzamelen de Jong-

Hernieuwers en Knapen zich om 9u30 aan het lokaal om met de fiets* richting de kampplaats te 

vertrekken. De Jong-Knapen en de Leeuwkes vertrekken op maandag 25 juli. De Jong-Knapen 

verzamelen zich om 9u aan het lokaal en gaan ook met de fiets. Aan de ouders van de Leeuwkes 

willen we vragen om omstreeks 10u30 te verzamelen aan het lokaal met de auto zodat we samen 

richting de kampplaats kunnen rijden.  

 

Onze bezoekdag kan normaal gezien doorgaan als het huidige evenementenplan onveranderd blijft. 

De bezoekdag gaat op maandag 1 augustus door. Ouders, broers of zussen, vriendjes en 

vriendinnetjes… zijn dan vanaf 17u welkom voor een lekker hapje en drankje, hopelijk (afhankelijk van 

droogte) rond een gezellig kampvuur. De kampplaats bevind zich op de volmolenweg in Geel. 

 

De Leeuwkes mogen na afloop van de bezoekdag mee met hun ouders naar huis. De rest blijft nog 

een dagje langer op de kampplaats en vertrekt op dinsdag 2 augustus naar huis. Rond 18u zal iedereen 

gearriveerd zijn op het KSA-lokaal. De inschrijvingen zijn reeds afgerond. Heb je ze toch gemist? 

Contacteer Britt dan eventjes zodat je zeker nog mee kan! Haar gegevens staan aan het begin van dit 

boekje.  

* Zorg zeker dat je fiets gecontroleerd is en alles in orde is (lichten die werken, banden opgepompt, remmen 
die werken, ketting die goed zit…) 
 
 

Wat kost het nu eigenlijk?  

De prijs van ons groot kamp bedraagt €100 voor het eerste kind dat u inschrijft. Vanaf het tweede kind 

kost het €95. U kan in cash betalen bij de banleiders of het geld overschrijven op ons rekeningnummer 

BE43 0011 8689 2101. 
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Identiteitskaart of ISI+-kaart 

We vragen ook dat de ouders de elektronische identiteitskaart of een isi+-kaart meebrengen of 

meegeven aan hun kind. Dit is verplicht! Deze worden bij vertrek opgehaald en word door de leiding 

bijgehouden gedurende het hele kamp. Als u toch identiteitskaart bent vergeten thuis dan zal de 

gehele ban wachten tot de leiding hiervan de identiteitskaart heeft ontvangen. 

Is groot kamp fiscaal aftrekbaar? 

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering 

van het belastbaar inkomen. Dat staat zo in het wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992. Om 

deze kosten te kunnen aftrekken, moeten jullie beschikken over een bewijs. Indien u dit bewijs wilt, 

gelieve onze penningmeester Wout te mailen op: wout.vds02@gmail.com. Dit kan aangevraagd 

worden tot 4/09/2022. 

Terugbetaling ziekenkas 

Mutualiteiten bieden de optie om het kamp voor een deeltje terug te betalen. Als u dit wilt, gelieve 

het bewijs dat voor uw ziekenkas moet ingevuld worden af te drukken en mee te geven aan de leiding 

op de vertrekdag. U ontvangt dan het ingevuld bewijs terug na het kamp. 

Meer info 

Bij vragen over het kamp, aarzel niet om contact op te nemen met de banleiders of met iemand van 

de bondsleiding. (Onze contactgegevens staan op het begin van dit boekje.) 

Noodgevallen 

Het is niet altijd gemakkelijk om je kind te laten meegaan op kamp. Wij kunnen echter alleen de beste 

zorgen verzekeren om u gerust te stellen… Wanneer er zich een noodgeval moest voordoen thuis kan 

u Britt steeds bereiken op haar GSM. Haar nummer en ook dat van de banleiding vindt u ook terug op 

onze website: www.ksabree.be. 

Post 

Krijg jij graag post van thuis, opa, oma, je liefje, …? Of kan je je ouders gewoon echt niet missen? Laat 

dit adres dan zeker achter! (LET OP: dit is niet het adres van de kampplaats.) 

 

KSA Frisse Heikracht Bree 

[Naam van uw kind] 

Diestseweg 135 

2440 GEEL 

 

mailto:wout.vds02@gmail.com
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TIP: Kijk je koffer goed na vooraleer je vertrekt! Gebruik deze pagina als een handige checklist. 

Slaapgerief 

 Slaapzak (kijk goed naar de 

minimumtemperatuur… het kan koud 

worden ’s nachts gezien we op een 

zandvlakte kamperen) en eventueel een 

dekentje  

 Hoofdkussen met kussenovertrek  

 Pyjama  

 Teddybeer  

 Zaklamp 

 Veldbed of luchtmatras 

Kledij: 

 Een onderbroek voor elke dag + een 

reserve 

 Voldoende kousen/sokken 

 Voldoende T-shirts of hemden 

 Dikke trui voor ’s avonds 

 Voldoende lange/korte broeken 

 Regenjas 

 Zakdoeken 

 Stevige schoenen en/of laarzen 

 Uniform (aandoen bij vertrek!!) 

 Sloffen of sletsen (dit is handig om ’s 

morgens en ’s avonds mee rond te 

lopen op de kampplaats) 

 Zwemgerief 

Wasgerief: 

 Voldoende washandjes en handdoeken 

 Zeep 

 Shampoo 

 Haarborstel 

 Waskom 

 Bekertje 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Zonnecrème 

 Persoonlijke hygiëne 

Eetgerief: 

 Twee diepe gamellen, 

 Vork, mes, lepel 

 Een plastic beker met oor 

 Een keukenhanddoek 

 Vaatdoeken of afwasborstels 

 GEEN wegwerp eetgerief! 

Tip: Steek al je eetgerief in 1 zak zoals een oud 
turnzakje, zodat alles bij elkaar zit en niks 
rondslingert 

Andere benodigdheden: 

 Een mondmasker (mocht bv het geval 
zich voordoen dat we bij een dokter 
langs moeten gaan…) 

 Identiteitskaart of ISI+ kaart (afgeven bij 
vertrek) 

 Drinkbus 

 Knapen: Fietsgerief (+ fiets die in orde 
is!) 

 Pen en papier 

 Boeken/stripverhalen 

 Een zak om vuile was in te doen 

 Rugzak 

 Eventueel medicatie (zeker voor de 
jongere bannen: meldt dit duidelijk aan 
de leiding van uw zoon of dochter en 
geeft dit aan hen mee zodat het niet 
vergeten wordt) 

 Je goede humeur 

Wat nemen we niet mee:  

• Glazen flessen  

• Zakmes (enkel voor Knapen en JH) 

• Snoep  

• Alcohol en sigaretten  

• Waardevolle spullen (GSM, Ipad,…)  
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Kennen jullie het verhaal van de verdronken stad Atlantis? Nee? Dan zal ik het jullie eens vertellen. 
Wel, vele jaren geleden nog voordat wij op deze wereld waren was er een stad die zo rijk en groot 
was dat geen enkele andere stad er aan kon tippen. De muren van de stad waren ondoordringbaar 
geen enkele vijand  lukte het om Atlantis binnen te geraken. De mensen leefden er in harmonie en 

vrede tot er opeens iets verschrikkelijks gebeurde. De natuurgoden keerden zich tegen deze 
prachtige stad. Er was namelijk een storm op komst die heel de stad en al zijn burgers ging 

vernietigen. Er was niks wat de arme burgers van deze stad hieraan konden doen. Na 5 dagen 
nerveus wachten was het zo ver, de woeste storm was gekomen en vernietigde alles wat op zijn pad 
kwam. Zo ook deze majestueuze stad, er bleef niets van over. Atlantis werd een deel van de oceaan. 
Maar wat gebeurde er met de burgers? Die stierven gelukkig niet, integendeel zelfs! Ze leerden het 
om onderwater te ademen en te leven. Niemand die woonde op het vasteland had na deze storm 
ooit nog iets gehoord over Atlantis. Het enige wat men nog weet over de stad is dit enkele, vage 

verhaal. 
 

Mijn team van echte avonturiers en ik waren zo onder de indruk van dit verhaal dat wij zelf op 
zoektocht zijn gegaan naar de verdronken stad Atlantis. Vele jaren later hebben wij de locatie van 

deze sprookjesachtige stad ongeveer kunnen terugvinden, maar we missen alleen de laatste 
coördinaten. Help jij deze mee te vinden? Jij komt toch ook mee op ontdekkingsreis? 

 
Ik wildwater piraat Martijn en mijn crew van echte ontdekkingsreizigers hebben je hulp dringend 

nodig! Samen zullen wij de verloren onderwaterstad Atlantis vinden. Bereid je maar voor op een van 
de spannendste en gevaarlijkste expedities van je leven. Mijn crew en ik zullen jullie gaan trainen tot 
echte onderwater ratten. We leren je alles wat je moet weten over de diepzeewereld en bereiden je 

voor op verschillende zeemonsters die we onderweg kunnen tegenkomen. Zoals een reusachtige 
Megalodon, een haai die zo groot is als een walvis of een kraken, een reusachtige inktvis die ons ship 
in één keer kan verwoesten! Samen zullen we de wildste wateren trotseren op zoek naar ons grote 

doel, het vinden van de verdwenen stad Atlantis en zijn bijhorende schat. 
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- Mafia Piccoli-Raggazi - 

De zaken gaan goed in famiglia Piccoli-Raggazi daarom wil Don Wout del Vicolo zijn bedrijf uitbreiden. 

Samen met de rechter hand van de Don, Ilse del Vicolo heeft hij besloten om de Jong-Knapen van de 

KSA Frisse Heikracht Bree aan te nemen als het nieuwe werkvolk. Dus dit kamp gaan we jullie alles 

leren zodat jullie jullie thuis voelen in deze mysterieuze wereld. Hier bij krijgen jullie training van 

meestersmokkelaar Inebella. Zij gaat jullie alle tips en tricks geven om onze goederen ongemerkt af te 

leveren bij onze klanten. Zo raden jullie bijvoorbeeld nooit wat de beste plaats is om een koffer vol 

met geld te verstoppen (tip: het is niet achter een boom). Dan hebben we ook nog Stefano. Hij is een 

meester in zelfverdediging en zal jullie leren hoe jullie jezelf kunnen verdedigen tegen onze 

concurrentie. Hij zal dit doen door jullie elke dag intensief te trainen in alle mogelijke gevechtsporten 

zoals karate, romeins worstelen, boxen, … Na dit kamp hopen we dat jullie alle vaardigheden hebben 

verworven om een volwaardig lid van de famiglia Piccoli-Raggazi te worden. Wij hebben er alvast het 

volle vertrouwen in dat jullie deze opleiding tot een goed einde kunnen brengen. 

Speriamo di vederti al campo. 
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Het kampthema van de knaapjes dit jaar is: Geel 

We gaan op kamp veel bananen eten, citroenen proeven, nieuwe dingen leren zoals dat geel 

een straling heeft tussen 565-590 nanometer. De kampplaats ligt, hoe kan het ook anders, in 

Geel, waar ze zonnebloemen zullen plukken, kaas eten en badeendjes opvissen. Het zit er dik 

in dat de zon geel gaat schijnen. Op kamp bouwen we met de knapen ook 

ieder jaar eigen kookvuren. Daarop gaan zullen we gele paprika's, curry en 

bakbananen maken. 

Kortom, het enige wat niet geel gaat mogen zijn is de corona-barometer, 

want we kijken ook al uit naar de bezoekdag. 

 

Mopjes:  

Het is geel en kan fluiten? 

 een banarie 

Het is geel en hangt achter een 

aanhangwagen?  

 een banaanhangwagen 

Het is geel en heel plezant?  

 Ons kampthema 

 

Wist-je-datjes: 

• Door naar geel te kijken maak je het hormoon serotonine aan, dat bekend staat als 

het gelukshormoon. 

• In vliegtuigen wordt het gebruik van geel vermeden, omdat veel blootstelling aan de 

kleur duizeligheid en misselijkheid kan veroorzaken 

• In geel er een psychiatrie ligt. Hier moeten we onze zotte knapen misschien ook eens 

naartoe sturen? 
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Geelkantje is een dorp in de Belgische provincie Antwerpen. Het behoort tot de gemeente Geel, Het 

dorp heeft ongeveer 40.000 gekkenaren. De naam "Geel" is van Germaanse oorsprong en vermoedelijk 

ontstaan uit een samenvoeging van "gelba" (geel) en "lo" (bosje op hogere grond) + kantje. 

Bericht van algemeen belang: 

We begrijpen de onrust die we toebrengen naar de ouders. Uit onderstaande grafiek kunt u afleiden 

dat de gekke in de stad alleen maar toenemen. Daarom raden we paar producten aan, die zorgen voor 

een veilige kamp. 

MEE TE BRENGEN 

• FLUOFEST  

• 1 plastiek rietje (GEEN BAMBOE!) 

• Een pet 

• Marginale/fouten kledij (als vermomming 

voor verplaatsingen) 

• Deospray (gekke komen op stank af) 

• Een bellenblazer  

• Één ballon (liefst een gele) 

 

Uitbreiding van marginale driehoek  

Op de linker figuur kunt u de 

marginale driehoek zien. Deze is 

al verschillende jaren niet meer 

aangepast. Sinds kort heeft de 

Heer Bart De Bever, de gehele 

provincie uitgeroepen tot 

marginale zone (rechter figuur). 

Dit omwille dat de zotte in zijn 

provincie niet meer 

controleerbaar zijn. 

*Ten laatste herinneren we u eraan dat uw kinderen toestemming hebben gekregen voor 

hierop kamp te mogen gaan. Belangrijk is om het kind grondig op te volgen wanneer ze terug 

komen van het kamp. Wanneer uw kind gekke symptomen heeft, gelieve contact op te pakken 

met de Heer B. Bever. 
Grote Markt 1 

2000 Antwerpen 

bart.deBever@antwerpen.be 

 

*Deze tekst kan schrijvouten bevatten, gezien de leiding al op verkenning is geweest in de regioo.  

mailto:bart.deBever@antwerpen.be
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In de zomer doen we enkele activiteiten waarbij iedereen welkom is… kom dus zeker af! 

 

Zondag 10 juli Zwemmen We spreken om 13u30 af aan het 

lokaal en zijn terug aan het lokaal om 

18u. We gaan met de auto dus ouders 

die kunnen rijden mogen dit 

aanduiden bij het 

inschrijvingsformulier (dit is verstuurd 

door de banleiding en staat ook op 

Facebook.) 

 

Meebrengen: uniform 

en zwemgerief 

Maandag 11 

juli 

11 juli-viering  We spreken om 18u30 af aan het 

lokaal. De viering eindigt in de tuin van 

het ontmoetingscentrum, waar wij ons 

na afloop zullen bevinden (rond 

20u30-21u) 

 

Aandoen: uniform 

Zaterdag 27 

augustus 

Groot Legerke We spreken af aan het lokaal om 

10u00 en zijn terug om 17u00. De JK, 

KN en JH gaan met de fiets, de 

Leeuwkes met de auto. 

Meebrengen: uniform, 

lunchpakketje, 

voldoende drinken, 

fiets die in orde is 

 

 


