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Bondsleiding 

Bondsleider: Klara Bouchet 0497 42 18 40 

Secretaris: Britt Schwillens 0498 56 19 60 

Penningmeester: Jelle Meus 0477 19 94 90 

Proost/K-trekker: Jan Mertens 

Banleiders 

Leeuwkes: Joren Swennen 0497 67 89 11 

Jong-Knapen: Britt Schwillens 0498 56 19 60 

Knapen: Nick Ceyssens 0492 10 37 40 

Jong-Hernieuwers: Bob Martens 0495 33 04 61 

Leiding 

Leeuwkes 

Joren Swennen 

Wout Vanderstegen 

Martijn Ceyssens 

Jong-Knapen 

Britt Schwillens 

Ine Ceyssens 

Alexander Lemkens 

Liam Molnar 

Knapen 

Nick Ceyssens 

Bram Janssen 

Jong-Hernieuwers 

Bob Martens 

Michiel Vrolix 

Hernieuwers 

Sander Swennen 

Klara Bouchet 

Jelle Meus 

Functies 

Uniformen & T-shirts: Bob Martens 

‘t Kalderke : Bob Martens, Michiel Vrolix, Britt 

Schwillens 

PR (Facebook, website, Instagram): Britt 

Schwillens, Wout Vanderstegen 

Materiaalverantwoordelijke/ onderhoud: 

Alexander Lemkens, Sander Swennen, Martijn 

Ceyssens, Bram Janssen 

Heikleuter: Britt Schwillens, Klara Bouchet 

Spaghetticomité: Jelle Meus, Nick Ceyssens, 

Joren Swennen 

Notulisten: Britt Schwillens, Wout 

Vanderstegen, Bram Janssen 

Nieuw initiatief: Ine Ceyssens, Klara Bouchet, 

Bram Janssen 

Jeugdraad: Joren Swennen, Nick Ceyssens 
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Olaaaa KS-Amigos!!  

 

Wat heeft de leiding jullie gemist! De voorbije weekends waren voor ons (en 

voor jullie waarschijnlijk ook) een beetje raar zonder de KSA… Maar we zijn 

terug!  

Groot kamp komt er pijlsnel aan en wij hebben er ZIN IN!  

Ook dit jaar heeft de leiding knotsgekke thema’s bedacht om er een kei leuk 

kamp van te maken. Kijk zeker verder in het boekje om te ontdekken in welke 

sferen jouw ban dit jaar zal vertoeven       

Toch zijn er een aantal dingen waar we dit jaar extra op moeten letten. Alle 

KSA-mama’s en -papa’s nemen best grondig onderstaande info door over de 

COVID-19 maatregelen.  

Als je niet weet wat mee te nemen op kamp, check je best onze handige 

kampproof-checklist op het einde van de Heikleuter.  

 

Muy bien!  

Ay caramba, vamos a Opoeteren!       

 

XOXO jullie leiding 

(ps: Hoe vinden jullie mijn Spaans? Groetjes, Belle Perez/Klara →)  
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Wat met Covid-19?  

Dit zijn bijzondere tijden, en uiteraard moeten wij enkele voorzorgen nemen zodat we de veiligheid 

van onze leden en leiding kunnen garanderen. We gaan met exact 50 man op kamp dit jaar. Dat 

betekent dus dat we in één bubbel op kamp kunnen gaan. De leden, leiding en koks behoren 

allemaal tot deze bubbel en mogen normaal contact hebben met elkaar, mits wat meer aandacht 

voor hygiëne. De leiding draagt een grote verantwoordelijkheid om het kamp op een veilige manier 

te laten doorgaan. Daarom zullen we extra letten op hygiëne en handhygiëne, geen spellen doen met 

te nauw contact tussen de leden, voldoende rustmomenten inlassen, de tenten goed verluchten, het 

sanitair vaak poetsen en niet naar drukke plaatsen gaan met de leden. Omwille van de 

omstandigheden organiseren we dit jaar ook geen bezoekdag en laten we de Leeuwkes afzonderlijk 

naar de kampplaats brengen en ophalen.  

Als leiding moeten we ons gezond verstand gebruiken. We vragen aan de ouders om hetzelfde te 

doen. Als je kind ziek is of was de dagen voor kamp, laat het dan niet mee gaan op kamp. Het kamp 

zal, indien er een positief geval is van corona, opgeschort worden. Zorg dus dat uw kind ten alle 

momenten opgevangen kan worden indien dit het geval zou zijn. We vragen jullie om een 

contactpersoon te voorzien die zijn gsm in de gaten kan houden en het lid kan komen halen indien 

dat nodig zou zijn. De banleiding zal jullie vragen om de nummers van een contactpersoon en een 

reserve contactpersoon. Wij houden een lijst bij van alle leden en hun contactpersonen om snel te 

kunnen reageren als uw kind symptomen zou vertonen. Verder houdt de bondsleiding ook contact 

met een huisarts in de buurt van de kampplaats.  

Als we met z’n allen deze regels en afspraken naleven, kunnen we er net als altijd een kei plezant en 

vooral normaal KSA-kamp van maken!   
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Met wie ben je samen onderweg? 

Samen onderweg is gedurende een hele lange weg bij elkaar zijn, allemaal bijeen. 

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

verdrietig. 

Maar samen op weg is ook echt, samen stukjes ‘ik’ weggeven en klein worden van al die jij’s. 

Misschien is 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 goed zo is, dat we op dat moment verdraaid dicht 

bijeen zitten, wil ik het altijd weer proberen om voor jou een vriend te zijn. 

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

onderweg niet veel van in huis zal komen maar met vriendjes gaat dat veel gemakkelijker. 

Je kan er mee praten over van alles en nog wat of samen spelletjes mee spelen. 

Met vrienden waar je samen mee onderweg bent duurt de tocht ook minder lang, zijn de activiteiten 

veel plezanter en is de jeugdbeweging kei tof en wordt dit kamp super cool. 

Pastorale groetjes, Jan 
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Waar, wanneer, vervoer 

Op 22 juli gaan we met de leiding de containers inladen. Jullie hebben dan de mogelijkheid om de 

koffers van jullie KSA’ers (Jong-Knapen, Knapen en Jong-Hernieuwers) te brengen tussen 14u en 18u, 

zodat deze met de containers mee naar de kampplaats vervoerd kunnen worden. Indien dit niet lukt 

en u toch wenst de koffers mee te geven met de containers, geef dan een seintje aan de banleider 

van jullie zoon of dochter om een ander moment af te spreken. Wanneer jullie de containers komen 

inladen verzoeken we jullie om steeds de social distancing regels in acht te houden en een 

mondmasker te dragen.  

Onze kampplaats is dit jaar in Opoeteren. Op zondag 26 juli verzamelen de Jong-Hernieuwers en de 

Knapen zich om 11u aan het lokaal om met de fiets richting de kampplaats te vertrekken. De Jong-

Knapen en de Leeuwkes vertrekken op maandag 27 juli. De Jong-Knapen verzamelen zich om 10u30 

aan het lokaal en gaan ook met de fiets. Dit jaar verzamelen de Leeuwkes niet eerst aan het lokaal 

om samen naar de kampplaats te rijden. Om de social distancing regels voldoende na te leven, 

vragen we aan de ouders van de Leeuwkes om hun zoon of dochter (en hun koffer) zelf naar de 

kampplaats te vervoeren. De leiding verwacht de Leeuwkes om 11u00 op de kampplaats. Wij zullen 

de Leeuwkes dit jaar zelf helpen met het opmaken van hun bedjes. Met z’n allen in een tent staan 

zou een veiligheidsrisico zijn. Aangezien het adres geen huisnummer heeft, zal er leiding op het begin 

van de straat klaarstaan om te signaleren waar jullie naartoe moeten rijden. We vragen aan de 

ouders van de Leeuwkes en aan de ouders die hun kinderen komen afzetten aan het lokaal om 

steeds een mondmasker te dragen (de leiding zal dit ook doen bij contact met ‘externen’) en om 

voldoende afstand te bewaren van de leiding.  

Adres:  

Zandstraat z.n. 

3980 Opoeteren 

Omwille van de coronacrisis organiseren we dit jaar geen bezoekdag. De Leeuwkes gaan naar huis op 

zondag 2 augustus. Ze kunnen tussen 19u00 en 20u00 opgehaald worden. Ook hier willen we weer 

vragen om steeds aan social distancing te doen en een mondmasker te dragen. Het is helaas niet de 

bedoeling om te blijven rondhangen om na te praten met de leiding of andere ouders. De leiding 

zorgt ervoor dat de koffers van de Leeuwkes klaarstaan om mee naar huis te nemen. De rest blijft 

nog een dagje langer op de kampplaats en vertrekt op maandag 3 augustus met de fiets naar huis. 

Rond 16u zullen de Jong-Knapen, Knapen en Jong-Hernieuwers gearriveerd zijn op het KSA-lokaal.  

Indien u vragen heeft over het kamp, kan u steeds de banleider van uw zoon of dochter 

contacteren. De gegevens van de banleiders staan op de pagina 'contact.'  
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Wat kost het nu eigenlijk? 

De prijs van ons groot kamp bedraagt €85 voor het eerste kind dat u inschrijft. Vanaf het tweede kind 

kost het €80. Indien u dit bedrag nog niet overgeschreven heeft kan u dit doen op ons 

rekeningnummer:  

BE43 0011 8689 2101 

 

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 door de leiding 

bijgehouden gedurende het hele kamp.  

 

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. Dit bewijs 

bezorgt de leiding jullie na afloop van het kamp.    

 

CM fit & fun 

Wie beweegt, houdt zichzelf gezond en wordt elk jaar opnieuw gesteund door CM. De CM betaalt tot 

5 euro per dag terug voor een deelname aan een jeugdkamp (of 20 euro aan lidgeld). 

 Enkele voorwaarden:  

➔ Je bent lid van CM. 

➔ Je bent jonger dan 25 jaar. 

 

Meer info  

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

de bondsleiding. 

Banleiders 

Leeuwkes Joren Swennen 0497 67 89 11 

Jong-Knapen Britt Schwillens 0498 56 19 60 

Knapen Nick Ceyssens 0492 10 37 40 

Jong-Hernieuwers Bob Martens 0495 33 04 61 
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Bondsleiding 

Klara Bouchet 0497 42 18 40 

 

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 steeds de leiding bereiken. De nummers van zowel de bonds- als banleidig staan 

hierboven vermeld en 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 om briefjes te krijgen! 

KSA Frisse Heikracht Bree 

Naam van uw kind 

Zandstraat z/n, 

3980 Opoeteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksabree.be/
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Leeuwkes  

Total loss in het boss met 

 Super Mario Bros  

Mario en zijn vrienden hebben jou nodig! De Italiaanse broeders Mario en Luigi 

hebben de dappere Leeuwkes om hulp gevraagd nadat hun vijand is gaan 

lopen met hun trofee! De gemene Bowser was boos omdat hij een race had 

verloren van Mario. De nacht na de race zijn de vrienden van Bowser, Wario 

(niet te verwarren met Mario) en Waluigi (niet te verwarren met Luigi) op pad 

vertrokken om stiekem Mario’s trofee te stelen! Ook de broer van Mario, de 

lange slungel Luigi komt ons helpen. Samen met de gebroeders Bros kunnen we 

hopelijk de slechte Bowser verjagen. Op kamp komt de wereld van Mario en 

Luigi tot leven en gaan we met z’n allen de strijd aan tegen Bowser en zijn 

ongedierte. Let’s-a-gooo!! 

 

 

 

Jong-Knapen  

Petra, 1943 

Beste avonturier 

Indien u dit leest, ben ik, Indiana Jones, in een nogal benarde situatie beland. Tijdens 

mijn zoektocht naar de Heilige Graal kwam ik bandieten tegen die me wilden 

verhinderen de Graal te vinden, zodat zij die als eerste te pakken konden krijgen. Ik zoek 

de Graal niet voor het geld, maar voor het lot van de mensheid. Als de Graal namelijk 

in de verkeerde handen valt, is de wereld zoals we hem vandaag kennen, gedoemd. Ergens 

heb ik nog hoop. De legende van de Graal luidt dat enkel zij met een goed hart in 

staat zijn om de beker te bemachtigen.  

Ik was beter niet alleen aan dit avontuur begonnen… Voortaan vergezel ik me van een 

dappere compagnie die me kan helpen bij het oplossen van elk raadsel en het ontwijken 

van elke dodelijke val.  Ik weet dat ik veel van u vraag, maar indien u dit leest, zou u 

me dan kunnen opzoeken en vergezellen? Ik ben momenteel een uitweg aan het zoeken 

uit de tempel van Petra, maar ik twijfel of me dit alleen zal lukken.  Ik wens u veel goede 

moed.  Indiana Jones 
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Knapen  

Band of Knapen 

We staan op het randje van oorlog, om deze reden werd er 

beslist om een nieuwe geheime eenheid op te richten. Daarvoor 

zijn we opzoek naar nieuwe rekruten. Gedurende een 

onbepaalde tijd zullen jullie naar een trainingskamp gaan dat 

plaats zal vinden in de bossen van . Hier zullen 

jullie onder leiding van Majoor  en kapitein 

 getraind worden in onder andere 

survivaltechnieken en guerrillaoorlogvoering. Alleen de besten 

kunnen uiteindelijk het 2nd Battalion, 506th Parachute Infantry 

Regiment vervoegen onder de codenaam: 

. Waarna jullie ingezet zullen worden voor uiterst geheime missies zoals ,

 en . Hiervoor zullen jullie naar landen zoals  en  

gestuurd worden.  

 

Jong-Hernieuwers 

Deze zomer op kfh… De strijd van 1 ban, 9 

personen. Vele strijden zullen gestreden 

worden, uithouding zal getest worden. Wie 

heeft er geluk in het spel en wie heeft er 

geluk in de liefde? Dina Tersago, Bartel Van 

Riet en Broekx zullen alles nauwlettend 

opvolgen. Wie zal het Opoeterse 

woestenland met ketels vol glorie verlaten? 

Wie zal zijn ware boerenliefde gevonden 

hebben? En wie zal het meeste poen 

geschept hebben door het verlenen van loonwerk. Haal de vaarschoon dus maar boven. Zorg dat 

de aftakas van de John Deer (of Fendt voor de mensen die met een minpunt willen starten) vlot 

draait en show uw zondagse overal aan iedereen. Blink zeker ook uw riek op, deze is niet te missen 

in zowel het loonwerk als voor de survivalskillzzzz… 
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Slaapgerief: 

 Slaapzak en eventueel een dekentje 

 Hoofdkussen met kussenovertrek 

 Pyjama  

 Teddybeer 

 Zaklamp 

 Veldbed (of luchtmatras) 

Eetgerief: 

 Twee diepe gamellen 

 Vork, mes, lepel 

 Een plastic beker met oor 

 3 keukenhanddoeken 

 Vaatdoeken of afwasborstel 

▪ GEEN wegwerp eetgerief! 

Tip: Steek al je eetgerief in 1 zak zoals een oud 

turnzakje, zodat alles bij elkaar zit en niks 

rondslingert. 

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 

Andere benodigdheden: 

 Identiteitskaart of ISI+ kaart (afgeven bij 

vertrek) 

 Drinkbus  

 Fietsgerief (+ fiets die in orde is!) 

 Papier, pennen, postzegels, enveloppes 

 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 

geef dit aan hen mee zodat het niet 

vergeten wordt) 

 Je goede humeur       

Wasgerief: 

 Voldoende washandjes en handdoeken 

 Zeep  

 Shampoo 

 Haarborstel 

 Waskom 

 Bekertje 

 Tandenborstel en tandpasta 

 Spiegeltje 

 Zonnecrème 

 Mondmaskertje in een afgesloten 

plastiek zakje  

 Handgel (indien u het niet kan vinden in 

de winkels, de leiding voorziet dit ook) 

 Persoonlijke hygiëne 

Wat nemen we niet mee: 

▪ Glazen flessen 

▪ Zakmes (enkel voor Knapen en JH) 

▪ Snoep  

▪ Alcohol en sigaretten 

▪ Waardevolle spullen (smartphone, 

Ipad,…) 

▪ GSM 


