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SCHRIJF JE IN… 

Tel jij ook reeds dagen, weken of maanden af tot ons knotsgekke-supercoole 

kamp? Tijd dan om jullie in te schrijven.  

 Hoe inschrijven? 

Vanaf vandaag kunnen de kampgangers zich 

inschrijven via het online 

inschrijvingsformulier. De link naar het 

formulier kunnen jullie vinden via mail of op de website (of hieronder. 

Inschrijven kan tot ten laatste 6 juni. Vanaf dan worden de link afgesloten. 

➔ Link: ksasintlut.weebly.com/kamp-12 

 

 Hoe zit het met de betalingen?  

Nadat jullie het formulier hebben ingevuld, zijn jullie ingeschreven. Om dat 

definitief te maken moeten jullie nog een betaling overmaken. 

Voor dit kamp betalen jullie 110 euro, dat in één keer wordt overgeschreven. 

Voor jongere broers of zussen betaalt een gezin slechts 100 euro per kind. Wie 

niet tijdig betaalt zonder reden, kan niet mee vertrekken op kamp. 

Overschrijven kan op ons rekeningnummer BE73 0014 3709 9860 met 

vermelding “kamp - naam - groep”.  

 Kan een niet-KSA’er mee op kamp?  

Natuurlijk! Iedereen van het derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar mag 

met ons mee op kamp. Omdat de plaatsen beperkt zijn, geven wij wel voorrang 

aan onze leden. Als je geen lid bent van de KSA, betaal je ook €15 extra zodat je 

verzekerd bent bij KSA Nationaal. 

Corona!!! 

De inschrijvingen staan iets later dan normaal online en blijven ook minder lang openstaan 

omwille van de moeilijke situatie omtrent de coronamaatregelen en kampen. Wij hopen 

dat jullie toch voldoende tijd hebben om te beslissen of jullie meegaan of niet. Indien het 

kamp niet kan doorgaan door onvoorziene situaties, betalen wij het inschrijvingsgeld 

uiteraard terug. 

http://ksasintlut.weebly.com/kamp-12?fbclid=IwAR12RDWOMvJJZoAhYb7x7uSXHfrbDu0p71XMx4lykFwCan0OLepnYBlu0uA


Kamp, wat is dat precies?  
 

Zeven dagen is een serieuze boterham om te vullen, je vraagt je waarschijnlijk af 

wat we die zeven dagen lang zo al doen? Naast de gewone activiteiten binnen 

eigen groep zoals we die op zondag doorheen het jaar ook hebben, passeren 

enkele andere knotsgekke dagen alsook de revue! Speciale activiteiten, jaarlijkse 

tradities… hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier van wat onze kamp 

nu net zo UNIEK en ONVERGETELIJK maakt! Lezen jullie mee?  

 

Eén van de hoogtepunten van ons kamp is onze dagtocht… Na een hele poos 

stappen, bereiken we onze leuke, verrassende (eind)bestemming. Wat op kamp 

ook niet mag ontbreken is een dag 

waarop alle remmen worden 

losgegooid. We spelen in de modder 

en maken ons eens supervuil. Ja je 

hoort het goed, het gaat over onze al 

dan niet beminde “vuilen dag”, want: 

‘hoe vettiger, hoe prettiger!’. Met de 

hele KSA zullen we samen swingen, 

bezinnen en quizzen. Ook een 

omgekeerde dag, waterspelletjes (bij goed weer), zelf koken, dauwtocht, 

bosspel, knutselen zangstonde en nog veel meer staan op het programma! Voor 

elk wat wils!  

Op kamp krijgt ieder kindje ook een onbekende vriend, deze zullen hen 

verwennen met lieve boodschappen en heel wat lekkers. 

We sluiten het kamp af met een spectaculair en vaak emotioneel kampvuur. Dit 

is één van de vele mooie momenten die ons kamp prachtig afsluit en zo eigen 

maakt. Het is een spektakelshow, die we danken aan jullie vele toneeltjes, 

dansjes en andere uitvoeringen! Een unieke sfeer, elke keer anders, elke keer 

even onvergetelijk. En misschien nog het allermooiste aan de hele belevenis? 

Dat we deze zeven dagen lang, deze volledige week, weer in elkaars gezelschap 

mogen doorbrengen!  

Liefste leden, we zien jullie op kamp!!! 



Kamp, waar is dat precies?  

 

Dit jaar trekken we opnieuw met z’n allen richting het groene Limburg, meer 

bepaald naar Helchteren.  

Helchteren ligt in vogelvlucht zo’n 100 kilometer van Haaltert. Het pittoreske 

dorpje telt zo’n 6600 inwoners en heeft als klein dorpje toch een rijke 

geschiedenis en tal van bewonderende bezienswaardigheden. 

We zullen er overnachten in de lokalen van “Chiro Jongens Helchteren”. Dit 

mooie lokaal bevat voldoende slaapplaatsen waar iedereen in alle stilte zal 

kunnen uitrusten en zijn omgeven door tal van speelterreinen en bossen waar 

we ons ten volle zullen kunnen uitleven.  

Hieronder enkele foto’s van het lokaal: 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kamp, op het menu … 
Zoals elk jaar gaat niet alleen de leiding mee op kamp maar ook een 
keukenploeg. Ook dit jaar zullen ze ons culinair verwennen. We schetsen alvast 
wat je op een kampdag allemaal te eten krijgt…  
 
’s Ochtends is er een stevig ontbijt, zodat we er een hele dag tegenaan kunnen. 
We krijgen boterhammen met choco, confituur, 
kaas en speculaas voorgeschoteld. Verder is er 
ook heerlijke warme chocomelk, gewone melk of 
koffie. En soms eens een extraatje. 
Elke middag is er een warme maaltijd voorzien 
van soep, een hoofdgerecht en – uiteraard – een 
dessert. Na een paar uurtjes ravotten krijgen we 
weer wat honger en worden er 4-uurtjes 
uitgedeeld.  
’s Avonds krijgen jullie brood met verschillende 
soorten beleg. Om de dag af te sluiten, eten we 
nog pap voor het slapen gaan. En wanneer er 
iemand jarig is op kamp, zorgen onze koks voor 
een extraatje! 
Verhongeren zullen we dus zeker niet! Het is dan ook niet nodig om kilo’s snoep, 
koeken en ander lekkers mee te sleuren. Een klein beetje voor je onbekende 
vriend of vriendin mee te verwennen is dus meer dan voldoende.  
 
Van zelfsprekend zullen er ook enkele taken moeten gedaan worden. Na elke 
maaltijd moet er geholpen worden met de taken: afwas, ketels schrobben, 
afruimen, orde of tafeldienst. Hiervoor vormen we takengroepjes, die samen 
elke dag een ander taakje zullen uitvoeren.  



Belangrijke data! 
 

Woensdag 30 juni 

Binnenbrengen van de bagage (18u30-20u) 

Het is noodzakelijk om de bagage binnen te brengen: je krijgt er 

terugbetalingsformulieren voor de mutualiteit en ontvangt er je kamp T-shirt. 

Ook medische fiche wordt hier nog eens gecontroleerd. Bovendien vertrekt alle 

bagage en het materiaal al VOOR de dag van vertrek naar de kampplaats. 

 

Vrijdag 2 juli 

Vertrek 

Wij verwachten jullie om 13u00 aan de Kouter in Haaltert (Middelkouter 10 

9450 Haaltert). De bus wacht niet! Wie te laat is, zal genoodzaakt zijn zelf 

vervoer te zoeken naar onze kampplaats. 

 

Vrijdag 9 juli 

Laatste dag 

Omstreeks 15u00 keren we terug huiswaarts, dus tussen 16u30 en 17u30 

zouden we toekomen aan de Kouter. Daar zullen we onze kampdans, kamplied, 

afscheidslied brengen voor jullie en kunnen jullie de bagage ophalen. Zo sluiten 

we met een gezellig weerzien ons fantastische kamp af! 

 

OPGELET: de uren hierboven vernoemd zijn allen onder voorbehoud en kunnen nog lichtjes 

gewijzigd worden. Wanneer dit gebeurt, worden de effectieve uren tijdig aan jullie 

meegedeeld via mail. 

  

Wij hopen alvast op jullie begrip! 

 



Leidingsploeg 
 

Leeuwkesleiding Roxanne Mommaerts 
 

Femke Steeman 
 

Timon Schollaert 
 

Toon Eelbode 
 

Springersleiding  Jolien de Vos 
 

Lotte Eelbode 
 

Eline De Smet 
 

Ian Depoortere 
 

Rojoleiding 
 

Merel Van Den Borre 
 

Dolores De Backer 
 

Bert Van den Broeck 
 

Stenz Lievens 
 

 

  



Vertrek  
Op vrijdag 2 juli vertrekken we met z’n allen met de bus richting Helchteren. Jullie 

worden om 13u00 verwacht aan de Kouter (Middelkouter 10 9450 Haaltert) zodat we 

allen op tijd de bus om 13u30 kunnen nemen. De bus wacht niet! Wie te laat is, zal 

genoodzaakt zijn zelf vervoer te zoeken naar onze kampplaats.  

Bij het vertrek is het belangrijk om de kids-ID af te geven aan de leiding. Ook 

medicijnen die uw kind moet innemen, worden dan afgegeven aan de leiding met 

nodige uitleg. Gelieve deze in een zakje te stoppen met naam op en eventuele 

hoeveelheden.  

Bij vertrek moet iedereen zijn/haar uniform aanhebben. Dit houdt in: kamp T-shirt 

(krijg je bij het binnenbrengen van de bagage) en het sjaaltje! 

 

Terugkomst 
Na 7 dagen ravotten, op vrijdag 9 juli, keren we met spijt in het hart terug. Rond 15u00 

vertrekken we na een uitgebreide afscheidsbrunch richting Haaltert om tussen 16u30 

en 17u30 aan te komen aan de Kouter.  

Aangekomen aan de Kouter zullen we eerst voor de mama’s en papa’s, grootouders of 

vrienden het kamplied zingen, de kampdans dansen en het afscheidslied zingen. Nadat 

jullie de kids-ID en medicijnen hebben opgehaald, de eventuele kaartjes en postzegels 

hebben betaald en ook eens de verloren voorwerpen hebben bekeken, kunnen jullie je 

bagage uitzoeken en uiteindelijk richting huis keren. 

Belangrijk!!!! 

Wij vragen jullie vriendelijk om zowel bij vertrek als bij terugkomst voldoende aandacht en 

respect te hebben voor de dan geldende coronamaatregelen en de aanwijzingen van de 

leiding. Zodoende kan alles vlot verlopen. 

 

Wij danken jullie alvast! 



Bagage 

 

De bagage gaat niet mee met de bus, maar gaat met de vrachtwagen naar het 
kamphuis. De bagage moet daarom op woensdag 30 juni tussen 18u30 en 
20u00 worden binnen gebracht in ons lokaal.  
Bij de terugkomst kan de bagage direct worden meegenomen. 
 
Hieronder vinden jullie een lijst met wat jullie zeker nodig hebben tijdens het 
kamp.  
We vragen om enkel speelkledij mee te geven. Op kamp zitten we niet stil: we 
lopen, spelen, ravotten, … Geef dus zeker geen mooie/nieuwe kledij mee. 
Slaapmatje en slaapzak zijn een vereiste. De leden slapen binnen in lokalen, 
maar daar zijn geen bedden aanwezig. 
 
Mogen wij ook nog eens benadrukken dat jullie alles naamtekenen! Tijdens het 
kamp raakt er wel eens iets verloren, wanneer het dan niet genaamtekend is, is 
het moeilijk de eigenaar ervan terug te vinden. Vele kinderen weten immers niet 
wat van hen is, of hebben hetzelfde als andere. In sommige gevallen herkent de 
leiding het, maar helaas hebben we niet allemaal zo een goed geheugen… 
Naamtekenen is dus de boodschap!  
 
Welke valies neem ik mee? Het maakt niet uit in welke soort koffer je bagage zit. 
Je ziet maar wat je thuis hebt: een sportzak, valies, trekkerszak, …  
 
Volgende dingen nemen we zeker niet mee:  
 

 kilo’s snoep  

 GSM 

 Gameboy, PSP of andere 
elektronische spelen  

 zakgeld (alles zit in de 
kampprijs inbegrepen)  

 zakmes  

 alcohol  

 sigaretten 
 
 
 



 
 
Bagagelijst  
 
 

Slaapgerief  

 Slaapzak en kussen  

 Matrasovertrek  

 Matje of dun luchtbedje  

 Pyjama of slaapkleedje  
 
Toiletgerief  

 Washandjes  

 Handdoeken  

 Zakdoeken  

 Tandenborstel, tandpasta en 
bekertje  

 Kam of borstel  

 Zeep en shampoo  

 Antimug/insect  

 Zonnecrème  

 Luizenshampoo indien nodig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleding  

 T-shirts  

 Shorts  

 Warmte truien  

 Lange broeken 

 Ondergoed  

 Kousen  

 Kledij voor vuile dag  

 Zwemgerief  

 Regenjas  

 Uniform (sjaaltje, T-shirt, 
hemd, pull, …)  

 Laarzen  

 Stevige stapschoenen  

 Sportschoenen  

 Pantoffels  
 
 
Diversen  

 Verkleedgerief   

 Stripverhalen of leesboeken  

 Adressen (handig voor leiding 
als deze op  

 etiketten geschreven zijn)  

 Eventuele medicijnen  

 Zaklamp  

 Pet  

 Schrijfgerief  

 Linnenzak (een kussensloop 
kan dienst doen als linnenzak)  

 
 
 
 



Post 
 
 

Voor het thuisfront is het altijd leuk een kaartje of briefje te krijgen van de 
kampgangers. Elke leeftijdsgroep heeft dan ook een gezamenlijk moment 
waarop ze kaartjes en brieven naar huis schrijven. Wanneer de leden buiten dit 
moment nog meer willen schrijven, kunnen ze dit doen tijdens de vrije 
momenten of platte rust. 
 
Om alles vlot te laten verlopen, is het handig als je kind een lijst met adressen 
mee heeft op kamp. Voor de jongste groepen vragen we of het mogelijk is de 
adressen op etiketten mee te geven, dit bespaart heel wat tijd voor de leiding. 
Noteer ook steeds van wie dat adres is zodat de kinderen weten naar wie ze een 
kaartje moeten schrijven. 
 
Op kamp kunnen de kinderen kampkaartjes en postzegels bij de leiding vragen. 
Hierdoor moeten ze niet direct betalen. We houden bij hoeveel stuks ze 
gevraagd hebben en dit wordt afgerekend bij de thuiskomst. 

Maar er kan ook post gestuurd worden in de andere richting! Het is voor de 
kinderen steeds spannend afwachten wanneer de postbode langskomt, want 
misschien zit er wel een brief voor hen bij. 
 

Een briefje schrijven kan naar het volgende adres: 

KSA Sint-Lut Haaltert  

t.a.v ‘naam kind’ 

Technische Schoolstraat 23 

3530 Helchteren 

Limburg, België 



Noodgevallen 
 
 

We staan het niet toe dat ouders hun kinderen op het kampterrein komen 
bezoeken tijdens het kamp.  

Indien er zich noodgevallen voordoen, kan je ons bereiken op de volgende  
nummers: 

 

Kampleidster: Roxanne Mommaerts 0468 24 72 58 

Kampleider: Toon Eelbode 0472 24 84 58 

 
Gebruik deze telefoonnummers enkel in noodgevallen, NIET om te vragen of het 

mooi weer is op kamp of uw zoon flink zijn bord leegeet. Indien er zich 
problemen voordoen op kamp zullen wij u ook zeker contacteren. Maar wij 

houden vast aan het principe: 
 

‘Geen nieuws, is goed nieuws!’ 
 

 

 
 

 

  



CONTACT  
 

!!!Als er vragen zijn over het kamp, spreek ons gerust aan. U kan ons vinden 

op de activiteit, maar ook via mail of SMS proberen we jullie altijd zo goed 

mogelijk te helpen!!! 

 
Leiding Telefoonnummer E-mailadres 

Roxanne 
Mommaerts 

0468 24 72 58 ROXANNE.MOMMAERTS@HOTMAIL.COM 

Femke 
Steeman 

0472 46 57 44 STEEMANFEMKE@GMAIL.COM 

Timon 
Schollaert 

0476 20 24 85 TIMON.SCHOLLAERT1@GMAIL.COM 

Toon 
Eelbode 

0472 24 84 58 TOON_EELBODE@HOTMAIL.COM 

Jolien de 
Vos 

0478 74 90 00 JOLIENDEVOS58JOLIEN@GMAIL.COM 

Lotte 
Eelbode 

0479 08 75 93 LOTTEEELBODE@HOTMAIL.COM 

Eline De 
Smet 

0479 23 50 94 ELINEDESMET1305@GMAIL.COM 

Ian 
Depoortere 

0472 09 10 65 IAN28012003@GMAIL.COM 

Merel Van 
Den Borre 

0476 06 39 88 MEREL.VAN.DEN.BORRE@GMAIL.COM 

Dolores De 
Backer 

0493 75 40 96 DOLORESDEBACKER@OUTLOOK.COM 

Bert Van 
den Broeck 

0472 03 05 06 BERTVDBROECK@HOTMAIL.COM 

Stenz 
Lievens 

0483 46 26 01 STENZLIEVENS1@GMAIL.COM 

 

 

  
  
  
  



  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 


