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KAMPTHEMA 
Een korte Inleiding 
 
1766. Na jaren van rust en vré ontstond een oorlog zo wreed dat even 
zelfs het einde der tijden gevreesd werd. Vier grote piratenfamilies 
streden om de wereldmacht waarbij reeds vele liters bloed vloeiden en 
verscheidene schepen kelderden. Men dacht dat de terrorisering van de 
ooit zo kalme wateren vanzelf wel zou eindigen bij een gebrek aan 
mankrachten. 
Niets is minder waar: het gerucht gaat immers dat een bende jonge 
kerels zou klaar staan om het roer van de oude garde over te nemen. 
De vraag is: zijn ze hier wel klaar voor? Het moet immers niet gezegd 
worden dat een zeeroversleven niet voor elk van ons is weggelegd: de 
ruwe golven, de gammele kajuiten,… om dan nog maar te zwijgen over 
de wrede gevechten. Wie zal het halen? Wie beschikt over voldoende 
strijdlust om al dat gevaar te trotseren? Elke dag zullen ze immers 
moeten klaarstaan om een nieuw eiland te veroveren…. 
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-De 4 Families- 
Schnelle Planga’’s 

 

        
 
 “Baarden maken de  
 piraat niet” 
                                            ~Wessel Het Vuurmenne’e 
   13.04.1756 

       “’ 
       ‘  
 
 
 
 
 

“Post tenebras 
lux” 

~Teun de Badkuippiraat 
  04.06.1759 

 
 
 
 
        “De beste stuurlui  
        staan aan wal” 
  ~Grijze Landrat 
   03.03.1758 
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-De 4 Families- 
Black Shadows 

 
                             
  
  “Arrrr” 
                               ~Hadden Momenne’e 
 15.10.1759 
 
 
 
 
“Het anker valt 
niet ver van de boot”” 
    ~Bakzeun Tostsea 
          08.01.1750 
 
 
 
 
     

   
 “Net pindakaas  
 gegeten” 
     ~Natte Vodvod 
          24.05.1759 
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-De 4 Families- 
Red Raiders 

 
 

“Het leven is net           
een krentenbol, met 
af en toe een hard  

 stukje” 
                                 ~Werend Brokkensap 
       09.02.1755 
 
 
 
 
“Ik draag een zonnebril 
omdat ik geen emotie  
wil tonen” 
  ~Keteldrenk Dre Zeenior 
        12.04.1752 
 
 
 

    “Al draagt een piraat 
        een houten haak, 
        het is en blijft een  
        grote staak” 
                      ~Piet Piranie  
                                                    27.10.1758
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-De 4 Families- 
Rattails 

       

“Zonder strijd geen 
  overwinning” 
   ~Kannonenstamper Narchrit 

                                       07.11.1753 

 
	  

	  
	   	   	   	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

“Beter één visje in de	  
kajuit, dan tien in  
de zee” 
  ~Fokkenmaat Seamenne’e 
        25.08.1756 

  
 
         
        “Ananas hoort niet 
        op pizza”  
                 ~Sjef hamkok 
                01.12.1758  
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Kampplaats 
Dit jaar slaan we onze tenten op in Edingen 
Post bestemd voor uw oogappel (of voor die ene knappe leider J) is 
altijd welkom op volgend adres: 
Pavé de Soign ies 43,  
7850 Enghien (Edingen) 
 
 

Inschr i jv ing & Pri js 
Voor 10 dagen vol plezier en vertier vragen we het democratische 
bedrag van € 125 per lid. Broers krijgen korting: zij betalen eenmaal 
€125 en € 115 vanaf het tweede kind. 
De piepjongknapen mogen helaas maar 7 dagen mee op kamp, voor hen 
begint het avontuur pas op de bezoekdag (24 juli). Zij betalen bijgevolg 
slechts € 95. 
In de prijs is alles inbegrepen, m.n.: 3 maaltijden per dag, verblijf, 
vieruurtje, spelmateriaal, daguitstap, verzekering, kampvervoer,… 
Het is aangeraden uw zoon een klein zakcentje mee te geven zodat hij 
zichzelf af en toe kan voorzien van de nodige suikers$ of een ijsje, 
frietje of souvenirtje kan kopen op de daguitstap. 
Het inschrijvingsformulier vindt u achteraan dit kampboekje. Het 
kampgeld dient gestort te worden op volgend rekeningnummer:  
BE52 0689 0347 5609 met vermelding van ‘ ‘naam + voornaam + kamp 2018. 
 
 

$Er vindt in de mate van het mogelijke dagelijks een frisdrankverkoop 
(halve-liter flesjes) plaats. De leiding ziet erop toe dat er niet 
overdreven wordt. 
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Vertrek/Terugkomst 

i. Jonghernieuwers: voor jullie begint het avontuur reeds op vrijdag 
20 juli! Jullie verzamelen dan om 13u00 aan de kerk om vervolgens 
met de fiets richting Enghien te vertrekken. Jullie zullen ’des 
avonds zelf een overnachting moeten zoeken. Het is een tweedaagse 
tocht (±	  140 km), dus zorg zeker dat jullie fiets in orde is! 
Terugkomst is voorzien op dinsdag 31 juli samen met de andere 
leden (trein) 

ii. Jongknapen en Knapen: Op zaterdag 21 juli worden jullie om 12u15 
verwacht aan het station van Lommel, waar we om 12u39 de trein 
nemen. Om 15u34 zal onze trein aankomen in het station van 
Edingen waarna we nog een kleine 2 km zullen moeten wandelen. 
Op dinsdag 31 juli zullen we om 14u20 weer aan het station zijn. 

iii. Piepjongknapen worden door hun ouders gebracht tijdens de 
bezoekavond. De bezoekavond start om 16u30 en eindigt om 20u30 
(meer info verder in het boekje) 
De piepjongknapen zullen eveneens met de trein terugkeren naar 
Lommel. Net als de jongknapen en de knapen, zullen ook de piepers 
om 14u20 aan het station te Lommel zijn  
BELANGRIJK: Het is niet ondenkbaar dat de NMBS ons in de 
steek laat L. Houdt daarom op dinsdag 31/07 zeker onze 
facebook-pagina in het oog. Hier worden eventuele vertragingen 
gecommuniceerd. 
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Bagage afleveren & ophalen 
De Jonghernieuwers, Knapen en Jongknapen kunnen hun bagage komen 
afzetten aan ons KSA-lokaal op donderdag 19 juli tussen 20u00 en 20u30. 
Jullie bagage zal zorgvuldig ingeladen worden in de camion en zal voor 
jullie klaarstaan bij aankomst op de kampplaats.  
De piepjongknapen nemen hun bagage zelf mee op de bezoekdag.  
 
Op dinsdag 31 juli kunnen alle leden hun bagage weer komen ophalen 
eveneens tussen 20u00 en 20u30. De ouders kunnen dan tevens een kijkje 
nemen tussen de verloren voorwerpen. 
 
 
 

Wat (zeker niet) mee te nemen op kamp? 
 

Hieronder vindt u een checklist met voorwerpen die aangeraden worden 
mee te nemen. 
 
Slapen 
o veldbed of luchtmatras 
o GEEN ligzetel!!  
o isoleermatje/noppenmatras 
o slaapzak/laken & deken 
o plastiek matrasbeschermer 

voor leden met nachtelijke 
waterproblemen 

o pyjama 
o knuffeldiertje 
o kussen met kussenloop 

 

Hygiëne 
o 4 handdoeken 
o 8 washandjes 
o toiletzak incl.: 

ü zeep/shampoo 
ü tandpasta 
ü tandenborstel 
ü spoelbeker 
ü scheergerei indien reeds 

baardgroei 
ü deoderant 
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Kleding 
o ksa t-shirt 
o eventueel: ksa trui 
o speelkledij 
o 5 truitjes en 5 broekjes 
o 10 onderbroeken 
o (minstens) 2 paar sportschoenen 
o 10 paar kousen 
o kleding dat vuil mag worden 
o wit t-shirt  

 

Eten 
o mes 
o vork 
o lepel 
o gamel of onbreekbaar bord 
o drinkbeker 
o eierdopje 
o vatdoeken 

Zoektocht 
o stevige, watervaste schoenen 
o regenklediij 
o drinkbus 
o rugzak 

Bij warm weer 
o zwembroek  
o badhanddoek 
o badmuts 
o eventueel: zwembril 

Allerlei 
o zonnencrème 
o muggenmelk 
o zaklamp 
o een goed (sluitende) linnen 

zak voor vuil wasgoed 
o een boekje/strip voor tijdens 

de platte rust 
o briefpapier, enveloppen, 

postzegels en schijfgerei 
o indien je medicijnen neemt: 

verwittig de leiding 
o paspoort 
o -12: kids-id 
o een beetje zakgeld 
o (wegwerp)fototoestel: op 

eigen risico 

Wat zeker NIET mee te nemen: 
X dure voorwerpen zoals: gsm, 

ipod, horologes & fidgetspinners 
X wapens (dolken, zakmessen,...) 

deze worden in beslag genomen en 
vernietigd 

X aanstekers of andere vuur-
verwekkende materialen 
 



	  

	   12	  

 
 

 

BELANGRIJK 
o merk al je kleding en spullen 
o geef je spullen op donderdag 19 juli af in goed-sluitende en stevige 

rugzakken! Losse zakken worden niet aangenomen 
 
 

Tentenverdel ing 
Op kamp proberen we de leden zoveel mogelijk in tenten te slapen te 
leggen: de piepjongknapen slapen binnen, alle andere leden slapen buiten in 
een mooie tent, die ze eerst zelf (met hulp van hun leiding) moeten 
opzetten 

Medische Fiche 
Achteraan het kampboekje vindt u de medische fiche. Deze moet worden 
afgegeven aan de leiding in een gesloten envelop bij het binnenbrengen van 
de koffers voor de jongknapen, knapen en jonghernieuwers en op de 
bezoekdag voor de piepjongknapen. 
Indien u over uw kind bepaalde gegevens mondeling wil toevoegen, gelieve 
de leiding dan op voorhand te contacteren. Op de laatste pagina van het 
kampboekje kan u de telefoongegevens per ban terugvinden. 
 

Kookploeg 
Geen kamp zonder kookploeg. We zijn dan ook enorm dankbaar dat er 
wederom ouders en sympathisanten bereid zijn hun vakantie op te offeren 
om voor ons dagelijks te koken! 
Snoep, chips, koeken, … bederven alleen maar de eetlust en zijn dan 
ook ABSOLUUT VERBODEN op kamp! Indien de leiding toch snoepgoed 
kan vinden, zullen zij dit met veel genoegen vernietigen J (lees: opeten). 



	  

	   13	  

 

Bezoekdag 
Op dinsdag 24 juli zal onze jaarlijkse bezoekdag plaatsvinden. Na het 
succes van vorig jaar, heeft de leidingploeg besloten opnieuw een 
barbecue tegen immer democratische prijzen voor u te organiseren, zodat 
u zich, na al die afgelegde kilometers, in ieder geval al niet meer 
bekommerd hoeft te zijn over uw avondmaal 
De bezoekdag vangt aan om 16u30 en zal eindigen om 20u30 met een 
avondformatie inclusief kampkreten van de leden en het reeds 
ingestudeerde kamplied. Zorg dat u dit spektakel zeker niet mist! 
Ook wie liever niet mee-eet is welkom! Kom gerust de kampsfeer 
opsnuiven terwijl u geniet van een jat koffie, één (of meerdere) frisse 
fles(jes) stella of een heerlijk stuk vlaai. 
De inschrijvingslink voor de barbecue zal weldra op onze website 
verschijnen! 
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Dagindel ing 
Onderstaand vindt u een overzicht van een doorsnee kampdag. 
 
UUR GEBEURTENIS 
7U45 OPSTAAN HOOFDLEIDERS 
8U00 OPSTAAN LEIDING 
8U15 OPSTAAN LEDEN 
8U30 ONTBIJT 
9U30 INSPECTIE 
10U00 START ACTIVITEIT 
12U25 FORMATIE 
12U30 MIDDAGMAAL 
13U00 PLATTE RUST 
14U00 ANIMATIE 
15U00 START ACTIVITEIT 
16U30 VIERUURTJE 
16U45 VERVOLG ACTIVITEIT 
18U55 FORMATIE 
19U00 AVONDMAAL 
20U00 AVONDACTIVITEIT 
21U15 FORMATIE 
21U30 PIRATENRAAD 
22U00 SLAPE,N PJKN & JKN 
22U30 SLAPEN KNAPEN 
… - 1U00 SLAPEN JHN 
24U00 LEIDERSVERGADERING 
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Noodgevallen 
Ingeval van spoed kan u onze hoofdleiders bereiken op onderstaande 
nummers. Moest er niemand opnemen, spreek dan een gerust een berichtje 
in, dan contacteren wij u zo spoedig mogelijk 
 
Christiaan Vandermeulen: 0498/62.20.33 
Lucas Morren:  0499/17.04.17 
 

Le id ing op kamp 
 
Piepjongknapen:   Christiaan Vandermeulen: 0498/62.20.33 
                Cas de Bruijn: 0474/08.02.21 
                Thomas Vliegen: 0483/42.31.92 
                Wannes Vandenberk: 0472/44.35.80 
Jongknapen:      Lucas Morren:  0499/17.04.17 
                Dries Verbeek: 0479/53.73.19 
                Nolle Hamblok: 0471/72.26.20 
Knapen:         Jelle Smits: 0479/89.13.44 
                Siemen D’Joos: 0471/99.97.10  
Jonghernieuwers:  Jan Van Tendeloo: 0477/29.39.32 
               Bram Verbeek: 0493/03.33.69 
                Rory Mc Laughlin: 0489/57.61.25
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Medische Fiche 
 
Naam kind:……………………………………..Voornaam:…………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………….. 

Tel.Nr.:………………………………….Geboortedatum:………………………. 

Indien u afwezig bent tijdens kamp, gelieve dan uw voorlopig adres te noteren of 

het adres van een persoon die beschikbaar is. 

Naam:……………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………. 

Telefoon:………………………………………………………………………… 

Naam huisarts:……………………………………………………………………. 

Telefoon huisarts:………………………………………………………………… 

Nummer ziekenfonds (op kleefbriefje):………………………………………….. 

 

Bestaat er een relevante medische historiek (heelkundige ingrepen, belangrijke 
of chronische ziektes) van uw kind? 
…………………………………………………………………………………… 

Lijdt uw kind aan een chronische ziekte of handicap? (suikerziekte, epilepsie, 
astma, hartaandoeningen,…) 
…………………………………………………………………………………… 

Is uw kind allergisch voor,… zo ja, welke? 
Geneesmiddelen…………………………………………………………………. 
Bepaalde stoffen, dieren of levensmiddelen:……………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? Wanneer? …………………………. 

Moet uw kind geneesmiddelen nemen op kamp? Welke, hoeveel en wanneer? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Slaapwandelt of bedwatert uw kind?....................................................................... 

Moet uw kind een dieet volgen of mag hij bepaalde stoffen niet eten?.................. 

……………………………………………………………………………………. 
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Kan uw kind deelnemen aan alle sport- en spelactiviteiten, aangepast aan zijn 

leeftijd? ………………………………………………………………………….. 

Zijn er aandachtspunten vanuit geloofs- of humane activiteiten naar activiteiten 

of maaltijden toe? ………………………………………………………………... 

Andere inlichtingen of opmerkingen: …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van dit formulier en 

bevestigt juistheid van de hierboven gegeven inlichtingen. 

 

Datum   Handtekening 

 

 

 

 

N.B. Gelieve 2 kleefbriefjes toe te voegen van het ziekenfonds. 

  

 

 

 


