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Het is een warme zondagmorgen in de zomer van 1870 
in Oud-Gierle-West. Burgemeester Kom Feesj is al vroeg 
bezig met zijn papierwerk, Hoefsmid Imveld warmt de kolen 
op en enkele burgers verlaten de kerk na braaf de mis te 
hebben gevolgd bij priester Hadsek. Bankier Spo’Laud doet 
een ochtendtelling van het geld en saloonuitbater Judas 
Nathier wast de glazen uit. Het is zoals altijd erg rustig 
en vreedzaam in Oud-Gierle-West, in meer dan 120 jaar 
heeft deze cowboystad geen last meer gehad van bendes of 
schurken. 

Maar daar komt nu plots verandering in. In het gebouw 
van sheriff Schwaffer wordt er alarm geslagen. De sheriff 
heeft gehoord dat er zich een bende richting de stad aan 
het begeven is. En deze bende is niet zomaar een of andere 
bende! Nee, nee, het is de bende van Harry’s Haatdragende 
Handlangers!

Deze bende is bekend in het hele Wilde Westen. Het is een 
groep bannelingen die vroeger brave werkende burgers 
waren in Groot-Lommelzand, de grootste stad in heel het 
Wilde Westen. Harry Hoofdstoot, de leider van de bende, 
was ooit een man met hoog aanzien in Groot-Lommelzand. 
Maar hij wilde graag nog meer macht en heeft geprobeerd 
om de burgemeester van Groot-Lommelzand af te zetten 
om zo de macht te grijpen. Hij had hiervoor een stel 

HEt wilde westen
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compagnons verzameld, die nu samen de bende van Harry’s 
Haatdragende Handlangers vormen. Echter, het afzetten 
van de burgemeester mislukte. De burgemeester was 
woedend en gunde de bende geen snelle dood. Hij verbande 
hen daarom naar de woestijn, zonder enig water of eten. De 
bende overleefde op het nippertje en trekt sindsdien door de 
woestenij, waar ze veel ongeluk en chaos zaaien.

Nu blijkt dat de bende een nieuw doel heeft. Ze hopen hun 
mislukte plan van jaren geleden terug recht te zetten en 
hebben hun zinnen op Oud-Gierle-West gezet. Ze zullen 
proberen deze stad met geweld over te nemen. Maar als 
het aan burgemeester Kom Feesj, sheriff Schwaffer en de 
andere burgers van Oud-Gierle-West ligt komt daar niets 
van in huis!
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cowboys
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Burgemeester 
Mayor Kom Feesj
Mayor is de burgemeester van Oud-Gierle-
West. Hij is een echte durfal en heeft al 
oog in oog gestaan met vele bandieten. 
Ooit is hij onder de eik aan het foseeke 
door wel vijf bandieten in zijn gezicht 
geschoten, maar hij heeft het overleefd en 
heeft alle bandieten naar de gevangenis 
gebracht. Door deze heroïsche heldendaad 
is hij erg geliefd bij de bevolking en zo 
ook tot burgemeester verkozen. 

Soms lukt het een cowboy echt 
niet om een mooie cowgirl te 
versieren. Dit overkwam ook 
Biechtem, waardoor hij dan 
maar besloot om zijn onzedige 
gedragingen achter zich te 
laten en priester te worden. Nu 
draagt hij altijd zijn Bijbel met 
zich mee. Als Biechtem gaat 
slapen, geeft hij zijn heilige boek 
een kusje, legt het onder zijn 
kussen en droomt hij over zijn 
favoriete bijbelverhalen en het 
wereldse leven dat hij achter 
zich heeft gelaten

Pastoor Biechtem HAdsek 
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Mijnwerker Hanseline is alom bekend in Oud-Gierle-West. 
Overal waar hij komt draagt hij zijn hoed, met daarop een 
veer die hem behoedt voor het kwaad. Deze veerkracht 
maakt hem een kei in mijnen, 20 diamanten en 7 goudstaven 
per dag haalt hij uit die diepte!. Die grondstoffen verkoopt 
hij dan verder binnen de grootste mijnersvereniging van het 
Wilde Westen, Industria genaamd.

Hanseline Idoadomine
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De sheriff van Oud-Gierle-
West is sherrif Schwaffer. 
Zijn ouders zijn verhuisd 
naar het Wilde Westen 
tijdens de Californische 
goudkoorts om goud te 
zoeken.    

Sheriff S Schwaffer

Traba D’joos

Als zijn ouders dan goud aan het zoeken waren, speelde 
kleine Schwaffer met zijn katapult. De overstap naar een 
pistool was snel gemaakt en op het moment kan sherrif 
Schwaffer de tong van een koningspython van wel 500 
meter ver raken. Hij is daarom een gevreesd man, gevreesd 
door bandieten dan toch (en de koningspython die met 
uitsterven is bedreigd).

Het pistool kan niet altijd geladen zijn en 
daarom gaan cowboys vaak eens een kijkje 
nemen bij de rodeo. Die wordt uitgebaten 
door de beste dierentemmer van heel het 
Wilde Westen: Traba. Hij heeft die titel 
gekregen door ooit een gevecht met een 
alligator aan te gaan in de Mississippi. Dat 
was een heel moeilijk gevecht, de alligator 
was hierbij bijna verdronken. Gelukkig heeft 
het reptiel het overleefd en weet hij om niet 
te sollen met deze dierenvriend.
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Gref is de grafgraver van de stad. 
Doorheen de jaren heeft hij al veel 
cowboys het loodje zien leggen en 
heeft hij nog meer cowboys moeten 
begraven. Niet elk graf is hetzelfde, 
dus heb je verschillende schuppen 
nodig. Gref heeft schuppen van de 
beste merken van de hele wereld 
verzameld, die hangen nu op in zijn 
woonkamer. “De schup maakt het 
graf’, zou Gref zeggen. In zijn vrije tijd 
denkt Gref graag na over het leven, 
de dood en het leven na de dood. Hij 
denkt veel, maar eigenlijk …

 Gref Grafmaaier

Choochoo 

Djisboi
Al van jongs af aan ging Choochoo mee met 
zijn vader naar het werk. Samen werkten 
ze aan de treinsporen, maar wat was dat 
saai! Hij droomde ervan om het avontuur 
op te zoeken als treinmachinist en het 
Wilde Westen via de sporen ontdekken. Die 
droom is uitgekomen. Nu geniet Choochoo 
hele dagen van het tsjoekende geluid van 
zijn treinlocomotief. Die is trouwens van 
het merk Passat, iets waar vele andere 
treinmachinisten jaloers op zijn.
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Hoefsmid 

Furst 

Imveld

De cowboys zijn erg geliefd bij het 
andere geslacht, maar ruige hoefsmid 
Furst doet de hartjes van de cowgirls 
nog net een stukje sneller slaan. Hij 
wordt aanbeden tot aan de andere 
kant van de Mississippi. Toch laten 
cowgirls deze vakman voorlopig koud. 
Hij houdt zich alleen maar bezig met 
het maken van de beste hoefijzers 
in het wilde Westen en spendeert de 
meeste nachten zwetend achter zijn 
aambeeld. 
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Soms moeten cowboys ook eens ontspannen en dat 
doen ze in de saloon van Judas. Het is altijd erg druk 
hier en dat vindt Judas niet altijd even aangenaam, 
zeker niet als het regent buiten. De cowboys komen dan 
namelijk binnen met hun vuile cowboylaarzen en maken 
het overal nat binnen. Judas verschiet soms van hoe 
nat het wel niet is. Sinds kort heeft hij een nieuwe dweil 
gekocht zodat de saloon altijd mooi proper kan blijven.

Judas Nathier
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Als je de bank van Oud-Gierle West binnenkomt zal je 
meteen begroet worden door de bankdirecteur, Tra’val. 
Hij is oorspronkelijk van Zwitserland en kon niet anders 
dan hoog opklimmen in de bankwereld. Om zo hoog te 
klimmen gebruikt hij meestal de trap, maar hij stapt al 
snel eens mis en valt zo van de trap. Daarom gebruikt hij 
tegenwoordig soms ook gewoon een ladder, want die vindt 
hij veel veiliger. Die ladder wordt dan vastgehouden door 
zijn dienaren, waardoor Tra’val kan klimmen waar hij maar 
wil. “Niet zo stom van mij”; grinnikt hij dan. 

Tra val Spo laud
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bandieten
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Harry hoofdstoot

Je vraagt je vast af hoe Harry, 
de leider van de bende, aan 
zijn bijnaam is gekomen. Dat 
verhaal gaat helemaal terug 
naar zijn kindertijd, toen Harry 
nog een kleine baby was. Hij 
was erg vies dus zijn mama 
stopte hem in een warm bad, 
maar Harry wilde helemaal niet 
in bad. Hij heeft het bad dan 
maar zo een harde hoofdstoot 
gegeven dat het door midden 
brak. Sindsdien is Harry nooit 
meer in bad geweest.
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Bad 
     Brecht 
  BowCoy

Rick dynamiek

Er zijn verschillende soorten 
criminelen in de bende, maar de 
meest stiekeme van allemaal, dat 
is de zakkenroller. Bad Brecht is 
zo’n vingervlugge straatbandiet. 
Als je ook maar heel even niet 
oplet, verlost deze misdadiger 
je van de inhoud van je zakken. 
Zo maakt hij meestal een goede 
buit, maar het gebeurt weleens 
dat hij betrapt wordt. Als je dan 
heel hard ‘Brecht!’ roept, wandelt 
Bad Brecht snel naar zijn paard 
aan de paardenhalte en vertrekt 
hij voor een verre tocht richting 
het oosten.
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Niet iedereen uit de bende heeft een 
goede jeugd gehad. Zo is Jessie van 
kleins af aan al een wees en werd 
hij om te overleven verplicht om op 
straat op te treden als messenwerper. 
Op een dag ging het mis en heeft hij 
een mes in zijn oog gegooid. Hij verloor 
hierbij een oog en werd door iedereen 
uitgemaakt als een-oog. Hierdoor heeft 
hij een ware haat voor de maatschappij 
ontwikkeld en is deze ooit zo lieve 
jongen verbitterd geworden.

Jessie de cut

Rick dynamiek De bende pleegt vaak overvallen 
waarbij ontploffingen aan te pas 
komen. Zo kan je alleen maar 
in de kluis van de bank geraken 
door hem op te blazen, en als je 
een trein wilt overvallen, moet je 
de treinsporen opblazen zodat de 
trein tot stilstand komt. Mik, ik 
bedoel Dick, is hiervoor de perfecte 
man. Hij is een echte expert in 
explosieven. Zo bindt hij weleens 
vier dynamietstaven bij elkaar om 
die in een keer aan te steken. De 
ontploffing is dan zo groot dat je 
uit je cowboylaarzen vliegt.
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Joe is altijd al een fervent schrijver geweest. Van ‘s morgens 
vroeg tot ‘s avonds laat was hij altijd maar aan het schrijven, 
meestal artikels voor de lokale krant. Als hij dan aan het 

schrijven was, vloeide de rode wijn ook rijkelijk. In de drukte 
van het schrijven stootte Joe een fles rode wijn om en nét 
voordat deze op de grond viel, kon hij hem vangen. Hij 
ontdekte dat hij heel behendig was in het gooien van flessen 
en vond met dit talent aansluiting bij de bende. 

Joe bandid
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Mijnwerker zijn is en blijft een heel zware job. 
Niks voor Spakke dus, maar toch blijft hij aan 
de slag als mijnwerker. Hij zit bij de bende en 
is spion. Als de andere mijnwerkers even niet 
opletten kruipt Spakke stiekem in een verlaten 
mijnkar en verstopt hij zich totdat iedereen de 
mijn heeft verlaten. Wanneer hij de mijn voor zich 
alleen heeft kruipt hij uit de mijnkar en steelt 
hij hier en daar een beetje goud. Dit goud laat 
hij achter voor de bende op een op voorhand 
afgesproken plaats. Hij laat dan ook altijd een 
persoonlijke boodschap achter voor de bende.

Gunnin RIlke

Spakke sekdenk

De scherpschutter van de bende 
is niemand minder dan Gunnin. 
Zijn schot is zo accuraat dat 
hij alles waar je maar aan kan 
denken in twee kan schieten. 
Een afgevuurde kogel in de 
lucht? Paf, in twee. Een laars 
van een cowboy? Paf, in twee. 
Omdat hij alles maar in twee 
schiet is hij niet graag gezien bij 
de gewone bevolking. De bende 
ziet hem daarentegen wel graag 
omwille van zijn koelbloedige 
nauwkeurigheid  en daarom zit 
Gunnin bij de bende.
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Jakop degrond

EL NAcho
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Als lid van een bende moet 
je hard werken en daar 
krijg je veel honger van! 
De bende heeft daarom 
Fra t  aangeworven 
als kok. Frat kan heel 
lekker koken, maar 
hij staat erom bekend 
dat hij alles altijd zo 
vuil maakt tijdens het 
koken .  Hi j  hoopt dat 
de bende binnenkort het 
sterrenrestaurant Kentucky 
Se izoens  Aardappe l en  za l 
overvallen. Zijn grote droom is er zijn 
eigen restaurant van te maken waar elk gerecht 
kan besteld worden, en niet enkel gerechten op 
basis van aardappelen, want aardappelen vindt 
hij maar vies.

Frat Broekspat
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Algemeen
inschrijving en prijs
Sinds vorig jaar hanteren we het solidariteitsprincipe. Dit 
maakt het voor iedereen mogelijk om een bedrag te betalen 
dat het best past bij uw financiële situatie. Door dit systeem 
in te voeren, maken we het kamp hopelijk inclusiever voor 
iedereen. 

Er zijn drie tarieven: het sociaal tarief, het standaardtarief 
en het solidariteitstarief. 

Bij het inschrijven van uw zoon/ zonen kan u zelf 
kiezen welk tarief u betaalt. Wij koppelen hieraan geen 
voorwaarden. U dient bovendien niet aan te geven in het 
inschrijvingsformulier welk tarief u kiest; u schrijft gewoon 
het gewenste tarief over op ons rekeningnummer. Hier wordt 
discreet mee omgegaan, enkel onze kasverantwoorderlijke 
heeft zicht op uw keuze. 

De tarieven zien er als volgt uit:

* Sociaal tarief: 90 EUR piepjongknapen / 120 EUR 
jongknapen, knapen, jonghernieuwers en hernieuwers; 

* Standaardtarief: 105 EUR / 135 EUR

* Solidariteitstarief: 120 EUR / 160 EUR 
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KAMPPLAATS

U kan ook verschillende tarieven combineren. Wenst u 
bijvoorbeeld voor een van uw zonen het solidariteitstarief 
te betalen, kan u voor uw andere zoon het standaardtarief 
verkiezen. 

Verder bestaat er via KSA Nationaal een steunfonds voor 
de gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Meer info 
vindt u op de website van KSA Nationaal:

https://www.ksa.be/steunfonds

Betalen doet u op het rekeningnummer BE52 0689 0347 
5609 met vermelding “naam + voornaam + kamp 2022”.

Dit jaar zullen we ons mogen vertoeven in de prachtige 
bossen van de Lilse Bergen, in de deelgemeente Gierle. 
Kaartjes voor je kleine kapoen of knappe leider zijn welkom 
op onderstaand adres:

*NAAM + BAN*

Chirolokalen

Strandweg 15

2275 Gierle

(KSA de Lommelse Blauwvoeters)
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vertrek en terugkomst
1) De hernieuwers: dit jaar hebben we uitzonderlijk een 
voorkamp van één dag. De hernieuwers zullen dus de 20e 
al samen met de leiding naar de kampplaats vertrekken om 
te helpen met de voorbereidingen. Zij zullen hier van hun 
leiding nog uitleg over ontvangen.

De hernieuwers zullen rond 13:30 terug aankomen in 
Lommel.

2) De knapen en jonghernieuwers: jullie worden 21 juli om 
12u45 verwacht aan de Sint-Pietersbandenkerk. Zie dat 
je al stevig gegeten hebt.* Vanaf daar kunnen jullie een 
fietstocht van ongeveer 50 kilometer verwachten. Neem 
zeker iets om te eten (fruit, koeken) en voldoende water 
mee. Vergeet ook je fluohesje niet! Kijk op voorhand je 
fiets eens goed na, zodat we de kans op fietspech kunnen 
beperken. De knapen en jonghernieuwers zullen rond 12u20 
terug in Lommel aankomen. 

¡Tip!*

Eet genoeg, liefst niet verwerkte, koolhydraten voor veel 
energie als ontbijt!
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3) De jongknapen: zullen het openbaar vervoer nemen. Zij 
worden om 14:15 verwacht aan het station van Lommel. 
Op 31 Juli kan u uw zoon komen halen aan het station 
van Lommel om 12:20. Houd er echter rekening mee dat de 
NMBS niet schuw is voor vertragingen.

4) De piepjongknapen: worden op de bezoekdag samen 
met al hun spullen gebracht. Dit kan vanaf 16:30. Voor 
de terugweg rijden de piepers samen met de jongknapen 
mee met het openbaar vervoer. Op 31 Juli kan u uw zoon 
komen halen aan het station van Lommel om 12:20. Houd 
er echter rekening mee dat de NMBS niet schuw is voor 
vertragingen.

Indien het aankomstuur een grote verandering ondergaat 
door onverwachte problemen zullen we dit aankondigen op 
onze Facebookpagina en op de site.
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bezoekdag

Na twee jaar met beperkingen door corona kunnen we dit 
jaar terug de bezoekdag laten plaatsvinden. Op de site vindt 
u een inschrijvingsformulier waarin u kan kiezen hoeveel 
van de maaltijden (gewoon of vegetarisch) u wilt. Let op: 
voor leden die mee op kamp zijn hoeft u niet te bestellen of 
betalen. Ook wie niet wil mee eten is welkom! We voorzien 
(uiteraard) ook frisdrank, koffie en wat frisse pintjes tegen 
democratische prijzen.

De bezoekdag vangt aan om 16u30 en zal eindigen om 
20u30 met een avondformatie inclusief kampkreten van 
de leden en het (hopelijk tegen dan vrij goed beheerste) 
kamplied. 
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medische fiche

bagage

We nemen de bagage van alle bannen mee met de camion. 
Aangezien we de camion op voorhand inladen, moet de 
bagage eerder worden gebracht. Het afleveren van de bagage 
vindt plaats op dinsdag 19 juli tussen 20u en 20u30 aan 
ons lokaal (Nieuwe Kopen 12). We sturen nog een mail 
rond met de praktische details. Bij het terugkeren zal alle 
bagage meekomen met de camion (dus ook de bagage 
van de piepjongknapen). De bagage kan worden afgehaald 
op zaterdag 31 juli tussen 20u en 20u30 aan ons lokaal 
(Nieuwe Kopen 12). Ook de fietsen van de knapen kunnen 
op dit moment worden afgehaald.

Het medische fiche vindt u op de inschrijvingspagina 
via onze website. Het fiche wordt in gesloten enveloppe 
afgegeven aan de banverantwoordelijken bij het afleveren 
van de bagage of bij het brengen van de leden. 

De fiches worden 14 dagen na het kamp vernietigd.
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Wat neem je zeker mee ¡

 o Veldbed of luchtmatras 
(geen ligzetel, deze 
sneuvelen te snel) 

 o Slaapzak of laken ( 
eventueel een dekentje 
voor de koude nachten)

 o Plastieken 
matrasbescherming 
(voor leden/leiding 
met nachtelijke 
waterprobleempjes)

 o Pyjama

 o Knuffeldiertje(s)

 o Kussen met kussensloop

 o KSA-kledij:

 o T-shirt

 o Trui

 o Sjaaltje

 o Speelkledij:

 o 5 truitjes 

 o Handdoeken (4 stuks)

 o Washandjes (8 stuks):

 o Tandpasta 

 o Tandenborstel

 o Spoelbeker

 o Scheergerief (voor de 
mannen onder ons)

 o Zeep en shampoo

 o Deoderant

 o Zonnecrème

slaapgerief

Kledij

Hygiene

 o 5 broekjes

 o 10 onderbroeken

 o 10 paar kousen

 o 2 paar sport- of 
speelschoenen

 o Kledij die vuil mag 

worden: wit T-shirt 
waar verf op mag 
komen

 o regenkledij

 o stevige schoenen

¡Tip! duid het vakje aan als je het in je koffer hebt gestoken!
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 o Mes

 o Vork

 o Lepel

 o Gamel of onbreekbaar 
bord

 o Drinkbeker

 o Vaatdoeken

 o Dure voorwerpen die 
niet thuishoren op 
kamp (gsm, camera, 
horloges...)

 o Zakmessen, 
aanstekers of 
andere gevaarlijke 
voorwerpen

 o Snoep: dit vermindert 
de eetlust en trekt 
ongedierte aan.

 o Muggenmelk

 o Zaklamp

 o Goed sluitende 
linnenzak voor de 
vuile was

 o Een boekje of een 
strip voor tijdens de 
platte rust

 o Briefpapier, 
enveloppen, postzegels 
en schrijfgerief

 o Medicijnen: contacteer 
banleiding

 o Identiteitskaart of 
Kids-ID

 o Een (klein) beetje 
zakgeld

 o Papieren zakdoeken

eten

zeker niet meenemen

Divers

¡Tip! 

 o Merk al je kledij en 
spullen.

 o Gebruik goed sluitende 
rug- of sporttassen. 
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kookploeg

inschrijvingsformulier

Geen kamp zonder kookploeg. Wij zijn dan ook enorm 
dankbaar dat er wederom ouders en sympathisanten bereid 
zijn hun vakantie op te offeren om voor ons dagelijks te 
koken! We hebben dezelfde kookploeg als de afgelopen vier 
jaren. Zij doen hun uiterste best om lekker en voedzaam eten 
voor ons te koken en ze slagen hier ook elke maaltijd in! 
Omdat het eten op kamp zo lekker is, is het dus zeker niet 
nodig om snoep mee te nemen op kamp. Dit bederft namelijk 
de eetlust. Bovendien trekt dit ongedierte aan. Snoep, chips, 
koeken… zijn dan ook ABSOLUUT VERBODEN op kamp. 
Indien de leiding toch snoepgoed kan vinden, zullen zij dit 
met veel genoegen opeten.

Het inschrijvingsformulier is terug te vinden op onze 
website. Hier vind je ook terug hoe je het inschrijvingsgeld 
kan betalen. Verder vatten we op de site kort alles samen.
Hieronder vindt u de link. 

https://forms.gle/SVcQmMchF3mGynus9
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dagindeling

7u45
8u00
8u15
8u30
8u35
9u30
10u00
12u25
12u30
13u30
14u30
15u15
16u30
16u45
18u25
18u30
19u30
21u00
21u00
21u30
22u30
00u00
00u00

UUR GEBEURTENIS

Opstaan hoofdleider
Opstaan leiders
Opstaan leden
Formatie
Onbijt
Inspectie
Start activiteit
Formatie
Middagmaal
Platte rust
Animatie (gezamenlijk)
Start activiteiten
Vieruurtje
Vervolg activiteiten
Formatie
Avondmaal
Avondactiviteit
Formatie
Avondanimatie (gezamenlijk)
Slapen piepjongknapen en jongknapen
Slapen knapen
Slapen JHN en HN 
Vergadering leiding
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leiding op kamp//

BONDSLEIDER

Deze leiders staan paraat om al je vragen omtrent het 
kamp te beantwoorden! Ook in gevallen van nood (tijdens 
het kamp) kan je ons bereiken via de onderstaande 
contactgegevens.

Voor vragen in het algemeen (bijvoorbeeld inschrijvingen, 
inschrijvingsgeld, nakomen...).

Sam Van Noyen

Hoofdleider
+32 479 13 12 88

hoofdleider@ksalommelcentrum.be 
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banverantwoordelijken

Voor specifieke vragen of opmerkingen (bijvoorbeeld 
specifieke noden van de zoon, vragen over de groep...).

Arne Dekoninck

Kobe DaniëlsRik Luykx

Simon Verlinden

Gijs Vliegen
Jonghernieuwers

JongknapenPiepjongknapen

Knapen

Hernieuwers
+32 479 43 82 03

+32 484 99 24 54 +32 468 26 20 14

+32 495 34 34 64

+32 474 56 18 58




