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Geachte KSA’er,

Wat was het een bewogen KSA-jaar… Door het Corona-virus hebben we 
maar de helft van onze vergaderingen kunnen laten doorgaan… Maar al 
goed dat ons kamp, de leukste KSA activiteit van het jaar kan doorgaan!

Voor velen is het een jaarlijkse gebeurtenis, voor anderen zal het hun 
eerste keer zijn. Dus waar kan je je juist aan verwachten? 

In het kort is het kamp een verzameling van de beste KSA activiteiten! 
Elkaar nog beter leren kennen, zwemmen, vuur maken, liedjes zingen, op 

dagtocht of op 2-daagse gaan, bosspellen, zelfstandigheid, lekker eten 
en uiteraard de KSA-proeven.

Speelproef, sjorproef, vuurproef, bijlproef en open moment.

Daarnaast heeft elke groep zijn eigen kampthema waar ze zich 
gedurende twee weken of een week helemaal in uitleven door middel van 

leuke activiteiten en doldwaze spelletjes!

Verder in dit boekje vind je al de nodige informatie over het kamp. Van 
vertrekdatum tot de inhoud van je bagage, alles staat er in!

Is er toch nog iets onduidelijk? Aarzel dan niet om mij of de leiding van je 
groep vragen te stellen.

Wij kijken er alvast heel hard naar uit, en met iedereen erbij maken we er 
samen een fantastisch kamp van!

Tot dan,
Bo Duerinck

BONDSARTIKEL



3

Er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met virologen en
medische experts om gepaste maatregelen te zoeken om het virus geen

kans te geven. Dit zijn de voornaamste aanpassingen die gebeuren. 

MAG IK MEE?  
Yes! Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De voorwaarden: 

• Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de het 
kamp als diegene toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische 
ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts 
.

• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp 
of tijdens het kamp? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt 
voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, leiding, kookploeg, 
enzovoort. Alle ouders zijn mee verantwoordelijk om geen zieke 
kinderen mee te laten gaan op kamp.

Personen behoren tot een risicogroep als ze diabetes, longaandoeningen,
nieraandoeningen, een verzwakt immuunsysteem of een hartziekte hebben. 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot de 
risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te
schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra
inschatting van de huisarts nodig is.

CORONA OP KAMP
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CORONA OP KAMP
BUBBELS VAN MAX. 50 PERSONEN
Het kamp zal worden opgedeeld in bubbels van maximum 50 personen. Voor KSA 
Broechem zal dit betekenen dat de Knapen, Jong-Hernieuwers en Hernieuwers 
apart zullen leven op kamp. Onderling contact wordt vermeden. Zo zal er apart 
gespeeld, gegeten en gewassen worden en krijgt iedere bubbel hun eigen stuk 
terrein aangewezen met exclusieve wc’s. Ook de leiding zal tijdens het kamp en 
de voorbereiding hiervan onderling contact zoveel mogelijk vermijden. Indien dit 
niet mogelijk is zullen mondmaskers gedragen worden.

HYGIËNEMAATREGELEN
Handen wassen wordt een vaste routine in het 
kampschema. Dit wordt de standaard na iedere activiteit, 
maaltijd, tussendoortje, WC bezoek, gebruik van 
materialen, bij niezen/hoesten, .... Eetgerei laten we 
drogen i.p.v een handdoek te gebruiken. De kookploeg 
werkt met mondmaskers en handschoenen bij het meer 
intensievere kookwerk. Hun keukenhanddoeken worden 
dagelijks gewassen of vervangen. De kookploeg vormt 
ook hun eigen bubbel ten opzichte van de leden De leiding 
schept zelf eten uit voor hun leden. 
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CORONA OP KAMP
KAMP ACTIVITEITEN
Activiteiten zullen zo veel mogelijk in openlucht doorgaan. Een bestekloze en 
gezamenlijke spellenavond zullen dit jaar niet kunnen doorgaan. We kijken 
of een alternatieve competitie tussen de 2 bubbels mogelijk is, zonder dat 
deze contact met elkaar moeten hebben. De traditionele formaties zullen nog 
steeds met het hele kamp doorgaan, met iedere bubbel op veilige afstand aan 
een andere kant van de vlaggenmast. Ook het kampvuur zal doorgaan met 
voldoende afstand tussen de 2 bubbels. Indien leden of leiding vermoeid zijn, 
worden extra rustmomenten ingelast zodat iedereen minder gemakkelijk ziek 
wordt. We verlaten het opstaan dan ook met een half uur. 

IS HET VEILIG? 
Ja. De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar 
gekomen. Hier is goed overlegd met de experten. We nemen heel wat  
maatregelen om het kamp veilig te laten verlopen zoals voldoende rust (zie 
hierboven). Je kind moet ook de handen blijven wassen. Hoesten en niezen doet 
je kind nog altijd in de elleboog. Of in een papieren zakdoekje dat daarna wordt 
weggegooid in een vuilnisbak met deksel op. Omdat wie vermoeid is vatbaarder 
is voor het virus wordt ook extra aandacht besteed aan rust in de programma’s 
dit kamp.
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CORONA OP KAMP
 
WAT ALS MIJN KIND ZIEK WORDT? 
Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. We voorzien 
een quarantaine-tent waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er 
vermoeden van besmetting is. We nemen contact op met een huisarts in de 
buurt van het kamp. De huisarts zal de groep adviseren m.b.t. te ondernemen 
stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of opvoeder kan gevraagd worden 
je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook leiding/
kookploeg…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp en worden dus in 
quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.

 
WAT MET DE KOOKPLOEG? 
De kookploeg vormt een bubbel met de lagere school, er gaan dus maximum 
17 koks mee. Contact met de middelbare bubbel wordt dus zoveel mogelijk 
vermeden. Opscheppen en koken zal gebeuren mét mondmaskers. Tijdens het 
bereiden van de heerlijke kampmaaltijden zullen naast het handen wassen ook 
handschoenen, mondmaskers of face-shields gebruikt worden wanneer nodig.

MOETEN WE NA HET KAMP IN QUARANTAINE? 
Nee, dat is enkel nodig als iemand besmet zou zijn. Er wordt wel aangeraden 
om contact met risicogroepen in de eerste week na het kamp te vermijden!
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KAMPKALENDER
DONDERDAG 9 JULI    ZATERDAG 11 JULI 
     Kampvergadering           Vertrek Leiding
 
   ZONDAG 12 JULI     MAANDAG 13 JULI 
   Vertrek Hernieuwers                  Vertrek Jong-Hernieuwers
 
WOENSDAG 15 JULI                         VRIJDAG 17 JULI 
      Vertrek Knapen                   Vertrek Grote Ban
 
ZATERDAG 18 JULI     ZONDAG 19 JULI 
      Dag van de koks         Vertrek Kleine Ban
 
MAANDAG 20 JULI     DINSDAG 21 JULI 
 Anti-bestekdag/ Frietbakker           Jong-Hernieuwers show
 
WOENSDAG 22 JULI      DONDERDAG 23 JULI 
            Dagtocht                                       Stiekeme dag
 
VRIJDAG 24 JULI     ZATERDAG 25 JULI 
           Bezinning                                           Kampvuur
 

ZONDAG 26 JULI
Terug thuis
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KAMPPRIJS
Kleine Ban : €120
Grote Ban : €140
Knapen : €150
Jong-Hernieuwers : €165
Hernieuwers : €185

Niet leden: + 10 euro voor de verzekering

VRIJE BIJDRAGEN
Omwille van de coronamaatregelen die ons opgelegd zijn komen er heel wat 
kosten bij. Zo moeten wij per bubbel wc’s voorzien, extra wasbakken, hand-
zeep, een extra terrein, extra tenten, ... . Daarom vragen wij aan al wie wil om 
een extra bijdragen. Dit is natuurlijk niet verplicht en kiest u volledig zelf. Ook 
het bedrag is een vrije keuze. 

STORTEN
Je kan het bedrag storten op BE 03 7512 0711 8884, mededeling : inschrijving 
kamp + naam zoon + groep. Gelieve voor 8 juli te betalen. Wij hebben dan 
nog tijd om alles te controleren. 

In de kampprijs zit ook het zakgeld voor het kamp inbegrepen. Dit zakgeld 
wordt gebruikt voor : een zwempartij , een ijsje op dagtocht, 
een extra drankje op 2-daagse, …

Enkel een centje voor kaartjes en postzegels te kopen is aangeraden. Dit moet 
echter geen groot bedrag zijn. Kaartje : €1    Postzegel : €1

Wanneer er broers of zussen mee op KSA kamp gaan, gaat er vanaf het twee-
de kind €5 van de kampprijs af. 
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KAMPVERGADERING
Op DONDERDAG 9 JULI is het kampvergadering. Op onderstaande uren 
kan je de bagage komen afzetten, indien je 2 jongens hebt die meegaan mag 

dit uiteraard tegelijk.

KLEINE BAN 19U30
GROTE BAN 20U00

KNAPEN 20U15
JONG-HERNIEUWERS 20U30

HERNIEUWERS 20U45

WAT NEEM JE ALLEMAAL MEE?
 { Je bagage
 { Kleine Ban =  een pot confituur (450gr) en een pot choco (450gr).
 { Grote Ban =  bakboter (500gr) en een pak schuursponsjes 
 { Knapen = 1kg spaghetti en een pak schuursponsjes.
 { Jong-Hernieuwers = 1Kg kristalsuiker en bakboter (500gr)
 { Hernieuwers = 1kg spaghetti en hagelslag (600gr)
 { Medische fiche : Vul deze correct in en vergeet geen kleefbriefje toe te voe-
gen.

 { Inschrijvingsformulier.
 { Papier van de gemeente met toestemming om naar het buitenland te gaan

 

Alle leden worden in uniform verwacht tijdens de kampvergadering.

Ouders mogen uiteraard tijdens de kampvergadering aanwezig blijven.  
Eventuele vragen kunnen dan zeker gesteld worden.

Als je niet naar de kampvergadering kan komen of je bagage niet kan binnen-
brengen, neem je best contact op met je leiding. Deze kunnen ervoor zorgen dat 

je bagage toch in de container raakt.
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VERTREK 
IEDEREEN VERTREKT IN UNIFORM! 

Wees zeker op tijd! Anders moeten je medeleden en leiding wachten en kan 
het zijn dat je de trein mist. Als er toch problemen of hinder zijn, breng dan zo 

snel mogelijk de leiding van je zoon op de hoogte! De Grote en Kleine ban 
brengen enkel drinken voor onderweg mee. Eten wordt voorzien op de kamp-

plaats.

HERNIEUWERS:

JONG-
HERNIEUWERS:

GROTE BAN:

KLEINE BAN: 

WANNEER: Zondag 12 juli
UUR: 08u00 
WAAR: Fransiscusheem
HOE: Trein & te voet
MEENEMEN: Mondmasker

WANNEER: Maandag 13 juli
UUR: 08u30 
WAAR: Fransiscusheem
HOE: Trein & te voet
MEENEMEN: Mondmasker

WANNEER: Vrijdag 17 juli
UUR: 09u30 
WAAR: Treinstation Lier
HOE: Trein om 09u53

WANNEER: Zondag 19 juli
UUR: 09u30 
WAAR: Treinstation Lier
HOE: Trein om 09u53

KNAPEN: WANNEER: Woensdag 15 juli
UUR: 09u00 
WAAR: Fransiscusheem
HOE: Trein
MEENEMEN: Mondmasker
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AANKOMST
 
Doordat er geen bezoekdag kan doorgaan, gaan alle leden per bubbel met 
de trein naar huis. Onder begeleiding van leiding en koks natuurlijk. We 
nemen gezamelijk dezelfde trein maar splitsen ons op in wagonnen. Voor de 
gemakkelijkheid spreken we af in Antwerpen Berchem, zodat we geen overstap 
meer hoeven te maken. De leden die leiding worden blijven mee op het terrein 

om alles af te breken. 

WANNEER: 26 juli 2020
   AANKOMST IN STATION: 15u17 

WAAR: Treinstation Antwerpen-Berchem
HOE: Trein 

ALLE GROEPEN
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KAMPARTIKELS 
In het kampartikel komt elke groep zijn of haar kampthema te weten. Alle ac-
tiviteiten (bosspellen, dorpspellen, knutselen, ...) zullen in dit thema zijn. Lees 
deze artikels zeker goed na, hier staat extra informatie mee op extra materiaal 

dat meegenomen moet worden. Bij extra vragen aarzel dan niet om de lei-
dingsploeg te contacteren! 
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         Heeeeeey kleine bannertjes 

Binnenkort is het weer zover!!! Sommigen 
gaan al voor de tweede keer mee, maar voor 
anderen is het nog spannend afwachten om te 
ondervinden hoe leuk het mannen kamp wel niet is!!! 

Zet jullie maar schrap , want dit jaar gaan we op reis door de tijd! We 
kruipen in een teletijdmachine om de vorige eeuwen te ontdekken. Op 
jacht naar een mummie,  ons eigen schild maken,  riddergames spelen… 
Noem maar op!  7 dagen lang doorkruisen we de periodes tot de 
geschiedenis geen geheimen meer heeft voor ons, zijn jullie klaar? 

Maar niet iedereen mag zomaar reizen door de tijd. Hiervoor moet je een 
speciale uitnodiging krijgen van ons speciaal samengesteld team van 
experten.  Als je geselecteerd bent om deel te nemen aan dit avontuur 
krijg je dit te lezen in het volgende bericht: 

 

PROFICIAT! U bent geselecteerd om deel te nemen aan het tijdreizen dat 
door zal gaan van zondag 19 juli tot zondag 26 juli te Westouter. 

Hou jullie WhatsApp de komende weken goed in de gaten, want er zullen 
nog mededelingen volgen. 

 
Dit leuke nieuws werd u gemeld door 

Generaal-tijdreiziger Dries, kolonel-tijdreiziger Jef en Majoor-tijdreiziger 
Arthur 
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Liefste Grote Banners, 

Wat vonden we het jammer dat het KSA-jaar zo snel tot einde kwam door dat stomme virus. Maar 
wat zijn wij ook zo blij dat we met onze liefste kindjes op kamp kunnen gaan! 

De Kampioenen de bekendste en beste voetbalclub van België heeft ons gevraagd mee op vakantie 
te gaan. Het zal uiteraard niet zomaar een vakantie zijn waarbij we urenlang kunnen bakken in de zon 
en lekkere dagschotels kunnen drinken… 

Meneer Boma is al maanden bezig met de voorbereiding en heeft hiervoor een reisbureau 
aangesproken, namelijk reisbureau De Reisduif… En ja ik hoor het jullie al denken dat is van Fernand 
de voddemarchant en buurman van de geliefde club. 

We zullen elke dag leuke activiteiten doen die in elkaar gestoken zijn door de Reisduif! Wij konden de 
brochure al eens bekijken en kunnen jullie al enkele voorbeelden geven! 
- Nieuw recept maken voor de Boma Worst / Boma Burger 
- Op legertocht met Xavier en de Kolonel 
- De Gouden kampioen 
- … 

Zoals je ziet zal er geen moment van verveling zijn, want Fernand heeft een druk programma 
voorzien! 

 

Wat moeten jullie zeker extra meenemen? 
- Witte T-shirt die geverfd mag worden 
- Jullie beste Kampioenen looks/ verkleedkleren  

 

Grote Banners, tot snel en wees zeker op tijd of er zal miserie van komen! 
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Gegroet Terra-grootvaders Kyran, Loïc, Stan, Mega-bomma Mathis en Tante Curry, 
 
Onze werking moet strikt geheim blijven. Jullie opereren voortaan onder de alias ‘Zeescouts 
Borsbeek’, en vertellen niemand, en zeker niet Chiro Broechem over deze informatie.  
 
We stellen ons voor: 
wij zijn nummers ⏚⍜⏚ en ⌇⏃⋔ en wij eten kamelen. Wij houden eveneens van sleutelgaten 
en pudding eten. Wij stammen 35.2 generaties van jullie af, en gedijen in de toekomst, 6512 
jaar na de herleving van timmerman Christus en zijn Moedermaagd.  
Einde van de eerste episode. 
 
Jullie ras is bedreigd, en jullie dochters en zonen moesten alles achterlaten in hun vlucht 
voor het Cornijf. Zij hebben zich jarenlang ondergronds verscholen in de tunnels aan de 
krosbergen, uit angst voor het Cornijf. Velen onder hen zijn ten prooi gevallen aan het 
Cornijf, en angst en lijden regeerden het leven van de overlevenden. De sterksten onder 
hen  waren sterker dan de anderen… De langsten onder hen pasten niet in de tunnel…  
Jullie heengaan staat beschreven in onze Annalen. 
 
Kyran, gesneuveld in De Strijd Tegen Het Cornijf 
Loïc, gesneuveld in De Strijd Tegen Het Cornijf 
Stan, gesneuveld aan het virus Cornova 
Curry, gesneuveld in De Strijd Om Het Laatste Stukje Taai Brood 
Mathis, verslikte zich in Het Laatste Stukje Taai Brood 
 
Wij bieden jullie de middelen om Het Cornijf te verslaan en jullie afschuwelijke ondergang te 
voorkomen.Hiertoe is het nodig om terug te keren naar de memorabele Groten der 
Geschiedenis, met behulp van onze tijdmachine, die jullie even mogen lenen. (Wees er 
voorzichtig mee, want ze is nog niet volledig afbetaald). Het Cornijf kent slechts enkele 
zwakten, die jullie zullen ontdekken. Wij kunnen geen details geven, aangezien de Chiro 
eveneens aast op onze informatie. 
 
Het ga jullie goed, 
Jullie kleine kapoenen ⏚⍜⏚ en ⌇⏃⋔	
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Beste Jong-Hernieuwers, 

Dit kamp is een beetje anders, als anders. Niet enkel omwille van 
Corona maar het is tijd om een man te worden! En een gewaarschuwd 
man is er twee waard. Er zijn twee dingen die mannen goed kunnen, 
namelijk vermenigvuldigen en consumeren. Nergens anders als op een 
festival vind je deze combinatie beter terug. We zullen dus dit jaar 
aankomen op ROCK-WESTOUTER. Hier zullen we jullie omdopen tot 
echte festivalgang(st)ers en misschien zelfs artiesten (dit hangt volledig 
van jullie eigen talenten af). Wij, jullie leiding, zullen jullie als fervent en 
bekwame festivalgangers de skills aanleren en de DO’s en DONT’s 
meegeven die jullie nodig zullen hebben om een festival te overleven. 
Hier enkele voorbeelden van situaties waar je na dit kamp (hopelijk) niet 
meer in zal terechtkomen: 

 - wat doe je als je geheugen je om een of andere 
duistere reden in de steek laat  
- Je kleren zijn weg, wat nu?  
- Hoe verleid ik dat mooie meisje daar?  
- Mijn geld is op, aiii we zijn nog maar net begonnen...  
- Shit, regenfrak vergeten  
- Word jij de voice van ROCK-WESTOUTER?  

Al deze situaties zullen ons jammer genoeg, niet voorbij gaan. Met 
andere woorden, we gaan een zwaar kamp/festival tegemoet. Wij hopen 
(en zijn er vrij zeker van) dat jullie hierna jullie eigen festival kunnen 
overmeesteren. So be prepared to go HARD! Be prepared to go 
FESTIVALITIS! Met vriendelijke camping-vibessss  

Jullie leiding, Roeland en Jelle 
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Kamp-Dwaes 
 

Dag Hernieuwse dwaesje! 

 

Jammer genoeg zijn er enkele maanden van ons KSA-jaar afgepakt door het covid-
19. Belangrijk dus om zoveel mogelijk zotte activiteiten te doen op kamp en alle 
verloren tijd in te halen.  

Dit jaar zullen wij ons kamp thema laten inspireren door den enige echte Tom 
Dwaes! Gene stress, ook de pannenkoeken onder ons zullen het kamp wel halen!  
We zullen ons wel moeten aanpassen aan de maatregelen, dus ook onzen 2 daagse 
wordt afgenomen, maar wij beloven jullie plechtig een nice alternatief te vinden! 
Om ook een tweede themake te betrekken in ons kamp hadden we graag dat jullie 
allemaal verkleed kleren meenemen als in high school musical, zowel BOYS ALS 
GIRLS!!  

Voor zij die graag weten waar wij op kamp gaan,  Ons base-camp is gelegen op N 
50°47'52.156" O 2°44'38.682" 

Paece out!!  

Bollie, snorn 
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POST
‘Is er post?’ ‘Is de postbode al geweest?’ ‘Heb ik een brief?’ ….

Dit zijn de standaardvragen, die we elke dag krijgen. Schrijf daarom zeker een 
brief naar je zoon/kleinzoon/broer/neef/vriend/liefje/…

In de linkerbovenhoek vermeld je: 
Kamp KSA Broechem
Naam lid
De leeftijdsgroep (KB, GB, KN, JH, H 
of L)

Houdt er rekening mee dat post extra vertraging kan hebben
wegens corona, verzend je post dus zeker op tijd (of misschien

al voor het kamp)

Jan Heyman
Boeschepestraat 8
8954 Westouter
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WAT NEMEN WE MEE?
 { Slaapzak
 { Deken (KB en GB)
 { Matje (KN, JH en H)
 { Veldbed
 { Pyjama
 { Stoeltje (KN, JH en H)

 { Kleine rugzak
 { Pet of hoed

 { Gamel
 { Bestek
 { Beker
 { Aardappelmesje
 { Keukenhanddoek
 { Drinkbus

 { Zaklamp (extra batterijen)
 { Linnenzak (Voor de vuile was)
 { Schrijfgerief, postzegels, papier en 
enveloppen

 { Handdoeken
 { Washandjes
 { Zeep
 { Shampoo
 { Kam
 { Tandenborstel
 { Tandpasta
 { Waskom
 { Zonnecrème
 { Deo
 { Muggenmelk 

 { T-shirts
 { Shorts
 { Lange broeken
 { Truien
 { Sokken ( + enkelen extra)
 { Ondergoed
 { Uniform (Hemd, sjaaltje, t-shirt en 
korte donkerblauwe broek)

 { Kleren die achteraf weg mogen 
 { Regenkledij
 { Laarzen
 { Zwembroek
 { Extra Schoenen
 { Teenslippers 
 { Mondmaskers
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WAT NEMEN WE NIET MEE? 
Enkel dingen mag je niet meenemen op kamp!

Snoep en frisdrank: De koks zorgen elke dag voor heerlijk 
eten en hebben dus graag dat er met grote honger van hun 
kookkunsten gesmuld wordt. Van snoep alleen kan je trou-
wens geen KSA kamp overleven. Bovendien is het niet fijn 
als binnen dezelfde groep leden snoep bijhebben en andere 
niet. Dus wij vragen aan ouders om ook geen snoep op te 
sturen! 

Ipod’s, GSM’s en computerspelltjes : Deze zaken kunnen alleen 
maar kapot gaan op kamp. Bovendien zorgt de leiding voor mas-

sa’s leuke spelletjes waardoor je je geen enkele seconde kan ver-
velen. Op de kampplaats is er vaak ook beperkte ontvangst en je 

kan heus wel een tijd zonder mama, papa of vriendin/vriend.

We volgen hierbij de richtlijnen:
• Knapen mogen geen gsm meenemen. (indien wel, dan wordt deze afgeno-

men en op de bezoekdag teruggegeven.)
• JH en H geven hun gsm in de ochtend af en krijgen deze pas ’s avonds 

terug.

Zakmessen: Zakmessen zijn pas toegelaten vanaf de Knapen. 
Wij denken dat Knapen verantwoordelijk met een mes kunnen 
omgaan. Ze gebruiken deze ook wanneer ze bijvoorbeeld moe-
ten sjorren. Bij de jongere groepen, die sjorren, zorgt de leider 
er zelf voor dat het koord gesneden/geknipt kan worden.

Sterke drank, bier, sigaretten en drugs: Deze middelen zijn vol-
ledig uit den boze. Ze worden meteen afgenomen wanneer je ze 
bij hebt en je haalt heel wat moeilijkheden op de hals. Sigaretten 

worden vernietigd en drank wordt uitgegoten. 

Wie drugs bij heeft, krijgt meteen een ticketje naar huis en is niet meer welkom 
op onze KSA! 
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CONTACT OP KAMP

BO DUERINCK 
0497 61 94 71
Hoofdleiding 

JOPPE DIELTJENS
0479 64 54 94
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De gegevens van de medische fiche worden enkel en alleen gebruikt door de 
leiding en doorgegeven aan een dokter indien nodig, opdat wij uw kind ten 
allen tijde juist kunnen helpen. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en blijven bin-
nen KSA Broechem.

Het opgegeven telefoonnummer wordt ook enkel gebruikt in geval van nood 
en uitsluitend door de leidingsploeg.

Er zullen regelmatig foto’s verschijnen op onze Facebookpagina. Deze foto’s 
kunnen later ook gebruikt worden op onze website, flyers en in start- of kamp-
boekjes. Indien u wenst dat uw kind niet op deze foto’s staat, dient u onder-
staand strookje in op de bagage-inpak.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Wij, ouders van ……………………………………………… willen niet dat er 
foto’s van ons kind gepubliceerd worden op de facebookpagina van KSA Broe-
chem, de site, in flyers of in het start-kampboekje.

Handtekening ouder                                               Handtekening Duerinck Bo

WAT GEBEURT ER MET DE 
GEGEVENS VAN MIJN KIND
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BEZOEKDAG

OMDAT ER NIET TEVEEL PERSONEN TEGELIJK OP HET TER-
REIN MOGEN ZAL ER DIT JAAR GEEN BEZOEKDAG KUNNEN 
PLAATSVINDEN. DIT BETEKENT DUS SPIJTIG GENOEG OOK 

GEEN EINDFORMATIE OF SMOSKES.
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FORMATIELIEDEREN
OCHTENDLIED

SCHOON KLAART DE DAG
HOOG WAAIT DE VLAG

WIE  NIET DAPPER IS KAN BIJ ONS NIET STAAN
WIE NIET DURVEN KAN, MOET TEN ONDER GAAN

KOMT STRAKS DE HARDE STRIJD, WIJ ZIJN BEREID

AVONDLIED
O HEER, D’AVOND IS NEERGEKOMEN

DE ZONNE ZONK, HET DUISTER KLOM
DE WINDEN DOORRUISEN DE BOMEN

EN VERRE STERREN STAAN ALOM
WIJ KNIELEN NEER OM U TE ZINGEN
IN’T SLAPEND WUD ONS AVONDLIED

WIJ DANKEN U VOOR WAT WE ONTVINGEN 
EN VRAGEN, HEER VERLAAT ONS NIET

KNIELEN, KNIELEN, KNIELEN WIJ NEDER
DOOR DE STILTE WEERKLINKT ONZE BEE

LUISTEREND, FLUISTEREND, KRUINEN MEE
EN STERREN STAREN TEDEN

GEEF ONS HEER, ZEGEN EN RUST EN VREE

AFSCHEIDSLIED
HIER STAAN TOT AFSCHEID WEER DE BROERS, IN’T ROND BIJEEN 

GESCHAARD EN DEZE VROME DAGEN BLIJVEN DIEP IN’T HARD 
BEWAARD IK ZEG U GEEN VAARWEL, MIJN BROER, DRA ZIEN 

W’ELKANDER WEER ZODRA DE LENTE KOMT IN’T LAND, ZIEN WIJ 
ELKANDER WEERDAT ELK NU NEEMT ZIJN BROEDERS HAND EN 

HOUDE VASTGENSOERDZO GAAN WIJ ZONDER WIJKEN DE BAAN 
WAAR GOD ONS VOERTIK ZEG U GEEN VAARWEL, MIJN BROER, 

DRA ZIEN W’ELKANDER WEERZODRA DE LENTE KOMT IN’T LAND, 
ZIEN WIJ ELKANDER WEER.

ALLE LEDEN MOETEN DEZE LIEDEREN KENNEN. WE ZINGEN ZE ELKE DAG IN DE FORMA-
TIE. WIE NIET KAN MEEZINGEN IN DE FORMATIE KAN DE KOKS LATER HELPEN MET DE 

AFWAS. OEFENEN DUS!!
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MEDISCHE FICHE
Individueel Medische Steekkaart 

IDENTITEIT VAN HET KIND 
Naam :                                                              Voornaam : 

Geboortedatum :  

Adres : 

Telefoonnummer : 

Groep :    O KB        O GB        O KN        O JH        O H        O L 

Wie contacteren 
Naam :  

Adres : 

Telefoonnummer : 

Medische gegevens 
Naam en telefoon huisarts : 
Lijdt uw kind aan :  

 

  
Is uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)? 

O Ja O Neen Jaar van vaccinatie ………. 
 
Is uw kind allergisch voor? 

- Geneesmiddelen:                                    O Ja                    O Neen 
Zoja, welke: ............... 

- Bepaalde stoffen of levensmiddelen?      O Ja                    O Neen 
Zoja, welke: …………… 

Is uw kind incontinent (bedwateren)?          O Ja                    O Neen 

O Suikerziekte O Astma 
O Huidaandoening O Epilepsie 
O Slaapwandelen O Andere …………….. 
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Is uw kind vlug moe?                                        O Ja                    O Neen 

 

Kan het kind deelnemen aan sport (zwemmen inclusief) en spel 
afgestemd op de leeftijd?                              O Ja                     O Neen 
 

Moet het kind tijdens het kamp geneesmiddelen innemen? 
O Ja                     O Neen 
 
Zoja, welke en welke dosering? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

Is het kind vegetarisch?                             O Ja                         O Neen 

 

Andere inlichtingen? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum :  
 

Handtekening :  

Bevestig hier twee 
kleefbriefjes van je 
ziekenfonds! 
NIETEN aub! 

 


