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dagindeling  

7.30 u: De koks ontwaken en maken de leiding wakker. Alle leiders wassen zich. 

8.00 u: De leden staan op en wassen zich, evt. met hulp van de leiding.  

8.30 u: Een overheerlijk ontbijt  

9.00 u: Afwas. Daarna gaat iedereen zich klaarmaken voor de ochtendwijding. 

9.15 u: Ochtendwijding rond de mast. Na het ochtendgebed licht de leiding al een  

tipje van de sluier op over wat er die dag gaat gebeuren. Daarna wordt 

onder muzikale begeleiding de vlag gehesen.  

9.45 u: VOORMIDDAGACTIVITEIT  

12.00 u: Warme maaltijd. Soms worden dat eens boterhammen, dan is er ’s  

               avonds een warme maaltijd.  

13.00 u: Tweede keer afwassen.  

13.15 u: Platte rust. Iedereen blijft rustig in zijn tent en heeft de kans om een  

              beetje te rusten. De stripkoffer staat dan ter beschikking van iedereen die  

              graag leest.  

13.45 u: NAMIDDAGACTIVITEIT  

18.00 u: Avondmaal  

18.30 u: Derde keer afwassen  

18.45 u: AVONDACTIVITEIT  

21 00 u: We wassen ons opnieuw.  

21.15 u: Avondwijding rond de mast. We houden een korte bezinning, vertellen  

               aan elkaar wat er die dag gebeurd is en laten de vlag naar beneden. 

21.30 u: Bedtijd  

22.00 u: Als alle leden in hun warme bedjes liggen, verzamelt de leiding aan een  

     kampvuurtje om de voorbije dag te evalueren en de volgende grondig te   

      overlopen. Eventuele moeilijkheden worden hier op tafel gegooid en op 

      gelost.  



 

Uniform  

Het uniform (T-shirt + das) dient gedragen te worden bij het vertrek, op de dag-

tocht en op bezoekdag. Daarom mag je het natuurlijk niet inpakken bij je 

bagage. Het is een teken dat je bij een jeugdbeweging hoort en het toont dat 

we één groep zijn. Bij het binnenbrengen van de bagage zal heel onze uniform-

winkel aan ’t zolderke staan. Dan kan je alles kopen wat je nog nodig hebt. Hi-

eronder kan je terugvinden wat voor elke groep noodzakelijk is.  

 

-  Het geledingdasje wordt altijd gedragen als we buiten het kampterrein gaan  

    en ook zeker op de ochtend- en avondwijding. 

  - De kleuren van de geledingdasjes (iedere keer gecombineerd met donker-  

    blauw) zijn:  

Leeuwkes: roze  

Sloebers: paars 

Jongknapen: lichtblauw 

Knapen: groen  

Jonghernieuwers: geel 

Leiding: oranje  

! TIP ! Om je dasje niet kwijt te geraken, maak je hem het best vast met 

een rekkertje of een veiligheidsspeld. Zet ook eventueel de naam van uw 

kind op het dasje.  

Dit jaar willen we ook voor de eerste keer tweedehands uniformstukken ter 

be- schikking stellen voor iedereen. Als je dus thuis een te kleine T-shirt 

(weliswaar zon- der schildjes) of pull hebt of je dasje komt niet meer overeen 

met je groep, doneer dit dan aan de KSA en gun je oud uniform een tweede le-

ven! Bovendien is dit beter voor het milieu en vermijden we een onnodige 

overproductie van nieuwe pulls en T-shirts. Jullie kunnen je oude KSA-spullen 

afgeven bij het binnenbrengen van de valiezen (13 juli, cf. blz. 22). Die zullen 

aan zeer schappelijke prijzen opnieuw ver- kocht worden aan iedereen die 

geïnteresseerd is! Alvast bedankt.  



 

Leeuwkes  
Op een onbewoond eiland 

 
Onze nieuwe leider Thibo wil tonen dat hij de leeuwkes waard is. Dit doet hij 

maar al te graag en ziet het zitten om met de leeuwkes op kamp te gaan. 

Omdat hij het nogal moeilijk heeft met het autorijden, ziet Thibo het zitten 

om een vliegtuig te nemen. Wij als leiding vinden dit een bizar idee, maar wij 

doen graag eens zot en zien dit meteen zitten. Of we Thibo kunnen vertrou-

wen met een vliegtuig en hij niet zal crashen is een grote vraag. Geloven jul-

lie dat wij onze juiste bestemming zullen bereiken of toch eerder zouden be-

landen op een eiland waar nog niemand van heeft 

gehoord? Vol spanning kunnen wij al niet meer wach-

ten om te vertrekken! Hopelijk zien jullie dit ook zitten! 

Leeuwkes, zijn jullie klaar voor een groots avontuur te 

beleven?  

 

Ledenlijst: 

Warre Demaeght         Cyperian Sporadec  

Maxim De Meyer         Ine Van Driessche 

Helene Hauttekeette  Ibo Van Parys 

Fran Vanderkerckhove  Febe Roose 

’T Jampens Eya   Elise Van Heule 

Liesl De Ruyck   Daan Van der Plaetsen 
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Sloebers  
Around the world 
Aangezien onze prachtige culturen zienderogen achteruit gaan,  hebben 

wij de sloeberleiding, besloten om een heropvoedkamp te organiseren 

voor onze sloebers. Hierin gaan we op zoek 

naar onze Belgische cultuur, onze buurlan-

den en zoveel verder. Tijdens dit kamp zul-

len we jullie zoon/dochter leren wat de cul-

tuurgewoonten zijn in ons land en andere. U 

denkt: dat lukt toch helemaal niet. Wij verze-

keren u dat de sloeberleiding er helemaal 

op voorbereid is om jullie sloebers helemaal 

te verdiepen in de culturen. Wij kijken er al-

vast super naar uit en wij proeven in die tijd 

al van de verschillende culturen!  

Mogen wij u vragen dat elke sloeber een 

witte T-shirt meekrijgt op kamp die beschil-

derd mag worden. Zorg er zeker voor dat de naam van je zoon/dochter 

in de T-shirt staat.  

Om al wat in de stemming te komen, zie deze link : https://

www.youtube.com/watch?v=yca6UsllwYs 

 

Maak jullie bagage, doe jullie uniform aan en tottons!  

De sloeberleiding  

Jonas, Stan, Michiel, Lisa, Stephen en Cedric  

Ledenlijst:  
Adekeye Leon       Claeys Merijn      De Decker Alice  
De Lange Sade              De Lange Siet           De Booserie Lukas  
Ghyselinck Rens        Gryffroy Suzan            Hoste Audry    
Lauwers Yerne      Reynaert Arne        Rogge Ella  
 Van Steenkiste Jana            De Ruyck Janne                Van Parys Koben   
Van Wonterghem Laura       Vandekerckhove Simon                Torfs Siska                 

https://www.youtube.com/watch?v=yca6UsllwYs
https://www.youtube.com/watch?v=yca6UsllwYs
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Jongknapen  

Reis door de tijd  

Deze zomer gaan onze dappere jongknapen op groot avon-

tuur naar Dourbes, vroeger een vredig dorpje in de prachtige 

omgeving van de Ardennen. Nu gaat er niet zo goed aan toe 

in Dourbes…  

 

Het gerucht gaat de ronde dat inwoners van Dourbes op 

mysterieuze wijze verdwijnen. Er is ook goed nieuws. De ver-

dwenen inwoners duiken namelijk na een lange tijd terug op, 

maar ze zijn helemaal gek geworden. De ene beweert een 

mammoet gezien te hebben, de ander een ridder… 

 

Een mammoet is toch uitgestorven en ridders bestaan toch helemaal niet 
meer? Tijdreizen is ook onmogelijk. Die arme mensen zijn dus helemaal 
het noorden kwijt. Daarom hebben zij de hulp nodig van de jongknapen 
om de zaak te onderzoeken. Zijn zij moedig genoeg om het tijdreis-
mysterie te ontrafelen? Weten zij zich ook goed aan te kunnen passen 
aan de juiste tijdsperiode? Net zoals in Darwins theorie ‘Survival of the 
fittest’, kunnen alleen degenen die zich het best kunnen aanpassen aan 
hun omgeving overleven… 
 
De volgende leden gaan mee:  

 

Claeys Kiara            De Maegt Thibo                 Devooght Fenna 

Ghyselinck Stef       Hebbelinck Jibbe          Lauwers Yben 

Roelants Eline             Rogge Lisa                   Vancoppenolle Elias 

Van Driessche Wout   Verschuere Tycho            Hanne Van Houtte  



Knapen  
Immigratieroute door Europa 
 
Immigratie, een eenvoudig begrip dat volgens Wikipedia luidt: “het vesti-
gen in een ander land of gebied. Niet als bezoeker, maar voor een lange-
re tijd of periode.” Of dit begrip effectief zo eenvoudig valt te noemen, is 
voor vele mensen een andere opinie. Om na te gaan of de definitie van 
Wikipedia een correcte stelling is, zullen de knapen zich 10 dagen moe-
ten verdiepen in het leven van een levensechte asielaanvrager. Of ze ef-
fectief mogen blijven in het vluchtelingenkamp van Dourbes is voor ie-
dereen nog een raadsel. Wie weet worden de knapen terug naar eigen 
land gestuurd, of wie weet ontsnappen ze aan de douane en leven we 
verder als illegale immigrant! In welk ander land heeft de vluchteling het 
best naar zijn zin? Welke cultuur past het best bij de vluchteling in kwes-
tie? Welk eten kan de maag van de vluchteling absoluut niet verteren? 
Met al deze vragen houdt Wikipedia absoluut geen rekening!!! Wij kna-
pen zullen samen als team de immigratieroute door Europa afgaan tot 
we antwoord weten op al deze vragen. 10 dagen lang zullen we het le-
vensritme van vluchtelingen achterhalen!!!! 
 
Ledenlijst:  
Joren Van Der Plaetsen              Marit Torfs                  Lonit Claeys  
Pablo Verscheure                        Liam Hoste                Pieter Coene 
Joran Van Steenkiste                   Ingmar Prins             Tijl Bruyneel        
Mathis Van Den Bulcke                Kobe Rutsaert          Kasper Van Parys  
Tille Heyerick  



jongHernieuwers  
Debation weiland 

 

Een paar maand geleden kreeg de leiding van de jonghernieuwers telefoon 

van de zender Vijf-tv, dit met een bijzondere vraag… 

Iedereen weet dat dit jaar Temptation Island niet meer het grote succes 

meedroeg zoals het vorig jaar het geval was en nog minder dan in het jaar 

dat jejoen verschillende terreinen wou bestijgen. Op de olympische werd er 

meer scheefgeschaatst dan in de 16 afleveringen die temptation dit jaar tel-

de. Het kijkcijferkanon zonk dan ook snel weg met het gehele schip.  

Tijd om het over de andere boeg te gooien dachten ze dan. Er zijn blijkbaar 

geen prijzen meer de verdienen met slappe sekspoppen en opgepompte 

beachboys in op een eiland de dumpen in Thailand. Ze gingen dus opzoek 

naar iets anders met andere betere presentatoren. Na een zeer lange zoek-

tocht kwamen ze op de welombekende Facepagina van genaamd ‘Vinkt Ci-

ty’ terecht. Een pagina vol boeiende inhoud en debatten waar zelf ons nieuw 

Federaal parlement lessen kan uit trekken. Ze besloten dus om op basis van 

al deze goed onderbouwde debatten en communicatiemethodieken een 

nieuw programma op te stellen. Één probleem, deze pagina telt te veel deel-

nemers om met iedereen in zee te gaan, daarom is gekozen om de werken 

met een bepaalde doelgroep. Hun zoektocht bracht hen naar 2 personen die 

uiterst geschikt waren om alvast hun programma te presenteren, niemand 

minder dan Hellenia Mortier en Hanjes Vanstraete. Zij twijfelden natuurlijk 

niet en sprongen direct mee op de boot (wat wil zeggen dat ze instemden 

voor de job). Presentatoren waren er dus al maar nog geen concreet pro-

gramma; daarop kwam Hanjes met een briljant idee voor de zender, als ze 

nu eens doen zoals DIW (de ideale wereld), de dag van vandaag zijn men-

sen liever bezig met actuele thema’s dan met muilen in populaire nacht-

clubs, toch? 

En zo werd een nieuw concept geboren, allee gepikt van DIW maar daar kij-

ken toch maar weinigen naar dus geen haan die erover kraait (boeit nie-

mand). Nu er al een programma was en presentatoren kon de zoektocht 

naar kandidaten beginnen. Na een warme oproep in ‘Vinkt City’ waren er al 

direct een heleboel geïnteresseerden, naast de kanaries van Marcel, waren 

er 14 jonghernieuwers bereidt hun onbekendheid prijs te geven voor een 

kijkcijferkanon op Wijf-tv. 

 



Zo zal het dus zijn dat 14 jongeren op 19 juli vertrekken naar ‘Debation 

Island’, een week vol debatten over alle mogelijke actuele thema’s die 

dagdagelijks op de normale onbekende Belg zijn maag ligt. Zij zullen een 

week lang gevolgd worden door een ploeg van 2 cameramannen die op 

de voet hun argumenten en ideeën zullen volgen en kijken of ze voet bij 

stuk kunnen houden. Zij moeten eveneens zien dat zij met zijn allen tot 

een degelijke stelling en besluit van de voorgelegde problemen kunnen 

komen.  

Dourbes wordt dus ondergedompeld tot een heuse denktank, onze deel-

nemers zullen voor voldongen feiten staan en hoewel zij tegen elkaar zul-

len moeten argumenteren worden ze aan elkaar gekoppeld voor verschil-

lende activiteiten en proeven. 

 

De afleveringen zullen te zien zijn in een marathonvertoning van 23 tot 26 
augustus op en rond de dorpskern van Vinkt. 
 
De 14 jongeren: 
 
Jente Rutsaert 

Kato Vercamer 

Arne Wostijn 

Simon Martens 

Robin Rogghe 

Milan Mouton 

Luca Galle 

Arthur De Somere 

Louis Coene 

Fien Ghijselinck 

Jonas Wiedler 

Thibo Luca 

Ruben Van Der Plaetsen 

Maxine Mortier 
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Hernieuwers  
Vlaemsche woestijnvossenkillers in Turkije; 
met grote pita, met alle groentjes, looksaus & 
fèta; in de hand al berenrijdende. 
 

Op zondag 30 juni vertrekken de hernieuwers van KSA Ahoy Vinkt op de 

calvarietocht van hun leven. In het befaamdste 

vliegtuigenpark van België (Brussels Airport 

Zaventem) zullen alle hernieuwers gate 6 

moeten passeren, al dansend with the devil, 

om zo het vliegtuig richting Turkije te bereiken. 

De eerste dag was er gepland om de Aya So-

phia, de Bosporus en de grote bazaar in Istan-

bul te bezichtigen, maar jammer genoeg vlie-

gen we op Ankara dus zullen we een lokale 

pitazaak bezoeken. Hier worden alle hernieu-

wers getrakteerd op een grote pita met look-

saus, alle groentjes & een plakje fèta. Ik hoor 

iedereen al denken wat gaan de hernieuwers 

in godsnaam een hele week doen in Turkije. 

We gaan namelijk een week gaan survivallen 

in de Al-Hamad woestijn. Eenmaal met de trein 

gearriveerd in de Al-Hamad woestijn zullen we 

naar een plaatselijk vervoersmiddel moeten 

zoeken om mee door de woestijn te trekken. 

Vergeet dit jaar het stalen ros of de lederen 

stapschoen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dit jaar verplaatsen we ons al berenrijdend (goedkoopste vervoermiddel in 

de woestijn, kamelen zijn te duur). De beren zijn te verkrijgen op de zwarte 

markt van Batman. De beren werden overgebracht vanuit de Karpaten in 

Polen, dit alles werd in goede banen geleid door GAIA. Eenmaal iedereen 

zijn beer getemd heeft, gaan we op een 5-daagse trektocht door de erbar-

melijke omstandigheden van de Al-Hamad woestijn. Eten en drinken zijn er 

zeer schaars, daarom moeten 

we op woestijnvossen jagen. De 

truc om woestijnvossen te van-

gen is vrij makkelijk. Al berenrij-

dende moet je je vishengel uit-

gooien recht in het hol van de 

woestijnvos. (het hol van een 

woestijnvos is zeer makkelijk te 

herkennen omdat er maar 2 die-

ren zijn die een hol maken in de 

Al-Hamad woestijn namelijk de woestijnvos zelf en de zeer giftige Black M(o 

B)amba-slang.) Wanneer de haak met het aas in het hol van de woestijnvos 

zit is het maar een kwestie van tijd vooraleer je een lekker woestijnvos aan 

de haak hebt. Opmerking: als aas wordt best een lekker stukje brie gebruikt, 

woestijnvossen zijn hier namelijk verzot op. Als we te slecht zijn in het van-

gen van woestijnvossen zullen we moeten overleven door 1 van onze beren 

te schellen. Watervoorziening is een groot probleem overdag maar gelukkig 

gaan ‘s nachts de vele nachtwinkels open die uitgebaat worden door noma-

den. Hier kun je terecht voor een lekker drankje en eventueel een leur van 

de authentieke Turkse watervredespijp. Hopelijk zullen alle hernieuwers de 

tocht goed en wel overleven en veilig terug in Ankara, waar we voor vertrek 

richting vaderland eerst nog een lekkere pita met looksaus, alle groentjes & 

fèta zullen eten.  

 

Deelnemers aan dit fantastische avontuur: 

Jensen Wiedler      Jente Van Steenkiste    Jordi Seys          Cédric Mouton   

Stephen Galle         Jordy Vanderbeken      Ellias Bamelis     Senne Wancour  

Arnout Verstraete    Hannes Verstraete        Michiel Rickaert   Thibo Coene 

Stan De Jonckere    Robbe De Winter         Luna  Bamelis     Janne Heyerick 

Jonas Denolf            Wesley Bauters           Richard Mbiakob  Thibau Denolf 

Dennis Van Den Heede    Jarne Van Steenkiste   Jan Vande Casteele  



 

Praktische 

informatie  
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Kostprijs kamp  

KSA Ahoy Vinkt houdt de kostprijs van het zomerkamp bewust laag omdat wij al

- le kinderen de kans willen bieden om mee te gaan op een fantastisch kamp.  

Voor ons zomerkamp zijn er twee tarieven naargelang de duur van het verblijf 

van uw kind op kamp:  

Leeuwkes, sloebers en jongknapen: 120 euro (7 dagen)  

Knapen en jonghernieuwers: 140 euro (10 dagen)  

Voor deze prijs krijgt uw kind:  

•  Maaltijden voorzien door getalenteerde koks  

•  Verblijf in de natuur  

•  Begeleiding door geëngageerde leiding  

•  Transport van materiaal heen en terug  

•  Bos– en dorpspelletjes, beektochten en wandeltochten  

•  Originele animatie en leerrijke, maar vooral toffe groepservaringen 

•  En nog veel meer...  

 -> Kortom een unieke ervaring!  

Gelieve het correcte bedrag te storten op het rekeningnummer van KSA 

Ahoy Vinkt*: BE10 0632 0407 5204  

Zit je met een vraag omtrent de kostprijs van dit kamp voor jouw kind? Neem ge

- rust contact op met onze leider Dennis (dennis.vandenheede@gmail.com of  

0474 05 58 76)  

 Hij behandelt jouw vragen vertrouwelijk, luistert naar jouw noden en zoekt 

samen met jou naar een oplossing zodat iedereen mee kan op kamp.  

*Indien je voor meerdere kinderen het kampgeld overschrijft, mag dat gerust in één verrich- 

ting met de vermelding van de namen van uw kinderen.  
 



Wat meenemen?  
Slaapgerief :  

• Slaapzak  

•  Luchtmatras of veldbed (knapen en jonghernieuwers brengen enkel een 

luchtmatras mee, geen veldbed)  

•  KNAPEN EN JONGHERNIEUWERS NEMEN BEST EEN 

SLAAPMATJE MEE (voor op 2-of 3daagse).  

• Knuffelbeer  

•  Pyjama  

Eetgerief : steek dit allemaal in een zakje dat afgesloten kan worden!  

•  Bestek  

•  Beker  

•  Gamel of bord  

•  Keukenhanddoeken  

•  Evt. medicatie (deze wordt afgegeven aan de leiding en zij zorgen 

voor de nodige verzorging!) ZORG DAT DEZE GOED GETEKEND 

ZIJN!!  

Toiletgerief : (in een toiletzak)  

•  Biologisch afbreekbare zeep/douchegel en shampoo***  

•  Handdoeken (genoeg!)  

•  Washandjes (genoeg!)  

•  Tandenborstel en –pasta, beker  

•  Borstel of kam  

•  Zakdoeken  

•  Evt. maandverbanden, scheergerief  

•  Evt. brillendoos, haarrekkertjes, ...  

Kledij :  

•  Genoeg proper ondergoed  

•  T-shirts  

•  Korte en lange broeken  

•  Kousen  

•  Warme truien  

•  Jas  

•  Regenkledij  



 

Wat meenemen?  
• Zwemkledij :badmuts (!) (sommige zwembaden verlenen geen toegang  

                    zonder het dragen van een badmuts, dat is dus noodzakelijk!)  

                   :badpak of zwembroek (wie een short meeneemt, neemt best  

                    ook een gewone zwembroek mee, want in sommige  

                    zwembaden zijn shorts verboden!)  

                   :zwembandjes (voor degene die niet kunnen zwemmen)  

•  Pet of hoedje  

Schoenen :  

• Beekschoenen (oude schoenen die ons in de beek beschermen tegen 

scherpe stenen)  

•  Goede stapschoenen (schoenen waar je gemakkelijk in zit, best geen turn- 

pantoffels of all-stars)  

•  Laarzen  

•  (minstens) één paar reserveschoenen  

Divers:  

•  Stevige drinkbus  

•  Rugzak  

•  KNAPEN EN JONGHERNIEUWERS HEBBEN EEN TREKRUGZAK 

NODIG VAN MINIMUM 60L!  

•  voor knapen en jonghernieuwers: zakgeld voor op 2- of 3-daagse  

•  Zaklamp (evt. extra batterijen)  

•  Zonnebrandolie, zonnebril,... (het kan ook goed weer zijn!)  

•  Schrijfgerief, evt. postzegels (het kan handig zijn, zeker voor de kleinsten, 

om alle adressen op een apart blad te zetten, zodat ze weten naar wie ze 

moeten schrijven en dus niet deze al klaar schrijven op een enveloppe, 

want we weten nog niet welk formaat de kaartjes hebben!)  

•  Zakken om vuil linnen in te doen  

•  Plastic zakken  
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Wat meenemen?  

***Biologisch afbreekbare zeep/douchegel  

Op kamp wassen wij ons op de weide, want wij beschikken niet over 

een gebouw met sanitaire voorzieningen. Het wassen gebeurt altijd in 

de nabijheid van een rivier of beek. Omdat wij zorg willen dragen voor 

de natuur en de omgeving, waar we tijdens ons kamp vertoeven, vra- 

gen we aan iedereen om biologisch afbreekbare zeep mee te nemen.  

Biologisch afbreekbare zeep, eco-friendly soap, bio zeep ... Je kan der- 

gelijke zeep onder veel namen terugvinden, maar het principe is onge- 

veer hetzelfde. In de volgende winkels kan je dit product vinden:  

A.S. Adventure (Care Plus Clean Bio Soap; €5,95)  

Kruidvat (Sanex Men Zero% Douchegel; €3,29)  

Decathlon (Savon outdoor multi-usage; €7)  

...  

In een aantal winkels waaronder Colruyt en Kruidvat zal men binnen- 

kort terug Ecovert verkopen. Bij het begin van de zomervakantie ver- 

schijnen die producten terug massaal in de rekken, maar ze zijn ook 

snel terug uitverkocht.  

Wees er snel bij!  
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Wat meenemen?  

Enkele tips en opmerkingen  

 
!!!! ZORG DAT ALLES GOED GEMERKT IS !!!!  

 

• Ieder jaar keren wij met enkele zakken verloren bagage terug naar 

huis. Het merendeel daarvan blijft ongemerkt en komt nooit meer 

bij de rechtmatige eigenaar terecht. Het inpakken gebeurt het best 

sa- men met de kampeerder, zodat die alles weet terug te vinden.  

• Bergen snoep, zakmessen, walkmans, computerspelletjes, 

haardro- ger, cosmeticawinkels, GSM’s (!), juwelen en huisdieren 

horen niet thuis op kamp. De leden hebben GÉÉN GSM nodig! 

Wanneer dat de leiding één van de bovengenoemde zaken 

aantreft, wordt dat on- middellijk door de leiding in beslag 

genomen en dat wordt pas terug- gegeven op bezoekdag.  

• Breng genoeg kledij mee voor de 7 of 10 dagen, maar overdrijf 

niet,  

• sleur geen halve kleerkast mee.  

• Hang ook geen losse zakken met laarzen e.d. aan de valies, deze 

gaan sowieso verloren en deze terugvinden is vaak heel moeilijk.  

• Bij de jongste is het vaak handig als er zakjes worden klaar 

gestoken per dag, waarin de kleren voor die dag zitten of een 

lijstje met de in- houd van de tas. Zo is het gemakkelijk voor de 

leiding om verloren spullen terug te vinden.  

• Bij het binnenbrengen van de bagage (zie p.23) kunnen ouders 

kampkaartjes en postzegels kopen. Op kamp zal de leiding dan sa

- men met de leden één of meerdere kaartjes naar het thuisfront 

stu- ren. Omdat het schrijven van kaartjes –zeker bij de jongste 

geledin- gen– heel intensief en tijdrovend is, voeren wij een limiet 

in van 3 kampkaartjes per kind.  
 

 



Zingen voor duust!  

 

Het 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 woud ons 

avondlied,  

wij danken u voor wat we ontvingen en vragen: Heer verlaat 

ons niet.  

Knielen, knielen, knielen wij neder door de stilte weerklinkt 

ons gebee  

luist’ren, fluist’ren, kruinen neer en verre sterren staren teder. 

Geef ons, Heer zegen en rust en vree.  
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Zingen voor duust!  

Op kamp zullen we natuurlijk weer tonen wie we zijn. Daarom is het nodig dat 

we allemaal ons eigen KSA-lied kennen. De meeste onder jullie zullen zich de 

tekst wel nog herinneren. In ieder geval krijg je hier nog eens de tekst.  

KSA-Lied 

‘k Goa zo geirn naar de KSA, de Zolder dat ès mijnen thuis, ‘k 

ben ne keer weg van pa en ma, ‘k ben ne keer weg van huis,  

en zo rap als de wind, spring ik uit mijn bèdde, ‘k 

bennekik nog moar een kind en de KSA begint.  

Refrein:  

Mee mijn uniformke en mijnen das, Goak den 

trap omeuge, in snelle pas, ’t ès nog drei 

uren, moar den fijd goa rap, tons moek noar 

huis toe, langs dienen trap.  

’t Zomers goan we tons op kamp, dat doen w’al 40 jaren, 

os ’t nui reent, dadès geen ramp, we zijn toch al te goare. 

18-urenspel en euk wèl een dreidoagse, lastig ès het wel, 

moar dat eurt baai het spel.  

Refrein  

40 jaren van plezier, van vriendschap en van spelen, 

daarom zijn we allen hier, en zingen uit duizend kelen:  

Refrein  
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Bezoekdag  

Zoals steeds wordt de laatste dag van het kamp, zondag 28 juli, 

gereserveerd voor kampbezoekers. Iedereen die van dichtbij of 

iets verderaf begaan is met KSA Ahoy Vinkt, is meer dan welkom. 

Het adres van onze weide is: Rue de Fays in  

Viroinval.  Op de straat zal duidelijk weergegeven zijn waar de 

weide en parking zich precies be- vinden.  

Zoals altijd zullen onze koks een heerlijke barbecue voorbereiden. 

Daarenboven leiden wij u graag rond in de streek, zorgen wij dat 

er een op KSA’se wijze gekoeld streekbiertje voorhanden is en dat 

er wat animatie is op de weide.  

Om 13.00u gooien wij onze deuren open. Daarvoor laten wij 

NIEMAND op de weide, zodanig dat we zelf nog rustig afscheid 

kunnen nemen van elkaar en van de leuke momenten die wij op 

kamp meemaakten. Mocht u uw kind toch vroeger moeten afhalen 

omdat u bijvoorbeeld nog op reis vertrekt, gelieve dat op voorhand 

aan te geven. Vanaf 13.00 u kan er ook aangeschoven worden 

voor de barbecue.  

Bij het binnenbrengen van de bagage op 13 juli, kan u zich 

inschrijven voor de barbecue. Zo kunnen wij schatten hoeveel 

tientallen kilo’s brochettes, worsten en ribbetjes er nodig zullen 

zijn. Wij hopen hierbij op een talrijke opkomst, want met de 

opbrengst proberen wij een zo tof mogelijk kamp voor uw kinderen 

te voorzien!  
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Bagage inleveren  

Het binnenbrengen van de bagage gebeurt op 

ZATERDAG 13 JULI op de koer van de Oude 

Gemeenteschool (naast ’t zolderke).  

 

We vragen om naast de bagage ook mee te nemen:  

voor leeuwkes, sloebers, jongknapen en knapen:  

1 pot choco van 500 gram per lid  

 

Voor jonghernieuwers:  

     1 pot confituur van 500 gram per lid 

 

 

Daarnaast vragen we ook om een 

extra keukenhanddoek mee te 

geven voor de koks, zodat ze de 

honderden potten mooi kunnen 

afdrogen.  

 
Als je een oud KSA-uniform thuis liggen hebt dat niet meer 

past, neem dat dan zeker mee en doneer dit aan de KSA. Dit 

wordt dan aan zeer schappelijke prijzen opnieuw verkocht. 

Meer informatie vind je op blz. 6  

Van 10u tot 12u 



Prikbord  

 
Opdat u steeds op tijd op de juiste plaats zou zijn, hebben we de belangrijkste data 

en uren nog een op een rijtje gezet. Veranker dit op uw prikbord!!  

Zaterdag 13 juli van 10 tot 12 uur :  
Inleveren van de bagage op de koer van de Oude Gemeenteschool (naast ’t 

Zolderke), inschrijven barbecue, kampkaartjes aankopen, uniform, ... .  

Zondag 14 juli :  
De leiding vertrekt op voorkamp.  

Vrijdag 19 juli :  
Jonghernieuwers en Knapen verzamelen stipt om 7u00 aan 

het station van Deinze.  

Maandag 22juli :  
Jongknapen, Sloebers en Leeuwkes verzamelen stipt om 7u00 aan 

het station van Deinze.  

Zondag 28 juli vanaf 13.00 u :  

Bezoekdag + barbecue + bar  

Vanaf 13u. is het kamp dus afgelopen. Wij zijn dan ook niet meer 

verantwoordelijk voor uw kinderen. Gelieve hen dus niet uit het oog te 

verliezen als ze eventueel nog in de beek of in het bos spelen!  

Vergeet het identiteitsbewijs niet!  

(Kids-ID of een gewone identiteitskaart)  
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Na het kamp  

Speciale aandacht voor teken!  

De kans bestaat dat uw kind wordt gebeten door een teek op kamp. 

Teken kunnen de ziekte van Lyme overdragen als de beestjes zelf 

besmet zijn met de Borrelia bacterie. Daarom controleert de leiding op 

kamp elke dag de kinderen op teken. Als we een teek vinden, halen we 

ze eruit met een tekenpincet en volgen we de beet op.  

De leiding zal op bezoekdag vermelden als uw kind een tekenbeet heeft. 

De bedoeling is dat dit na kamp ook wordt opgevolgd. Een klein rood 

plekje op de plaats van de tekenbeet is een normale huidirritatie. Wordt 

dat plekje niet groter en verdwijnt het binnen enkele dagen weer, dan is 

de kans zeer klein dat het plekje een symptoom is van de ziekte van 

Lyme. Wordt de plek groter en ringvormig, dan ga je best eens naar de 

huisarts.  

Ondanks de controles die de leiding op kamp meerdere malen uitvoert, 

kan het altijd gebeuren dat wij toch nog een teek over het hoofd zien. 

Daarom raden wij iedereen aan om zijn of haar kind(eren) goed te 

controleren als zij terugkomen van ons kamp. Op de website van 

Vlaamse overheid (www.tekenbeten.be) kunnen jullie terecht voor alle 

vragen omtrent het zoeken naar en verwijderen van een teek, maar ook 

voor het opvolgen en behandelen van een tekenbeet.  



  

Kampadres  

Het is niet omdat we 7 of 10 dagen de Ardennen intrekken, dat we alle 

contacten met het thuisfront verbreken. Indien u een dringende bood- 

schap heeft, kan u dat bij onze hoofdleiding melden. Zij zullen er alles 

aan doen om de boodschap op een snelle en correcte manier te behan- 

delen. Contactgegevens hoofdleiding KSA Ahoy Vinkt: Dennis Van Den 

Heede (0474 05 58 76 ) en Jan Vande Casteele (0474 23 38 22) . Let 

wel, dit telefoonnummer is enkel voor ERG DRINGENDE 

BOODSCHAPPEN!  

Volg ons ook op onze Facebookpagina voor onze dagelijkse avonturen 

op kamp: https://www.facebook.com/KsaAhoyVinkt/  

U kunt uw kind echter ook op de hoogte houden van de dagelijkse sleur 

of van de fantastische tijden die u meemaakt nu de kin- deren 

(eventjes) het huis uit zijn. Het enige wat u daarvoor moet doen is een 

brief schrijven naar de weideverhuurder die de brieven aan ons zal 

overhandigen. Zijn adres luidt: Rue de Fagnolle 44, 5670 Viroinval  

OPMERKING: Dit is NIET het adres waar u zondag 28 juli naartoe 

moet rijden! De kampweide heeft als adres: Rue de Fays in  

Viroinval. In de straat zullen duidelijke aanwijzingen staan waar de 

kampweide zich bevindt en waar u precies kunt parkeren. De YEAH is 

een uitgave van:  

KSA Ahoy Vinkt 

Schoolstraat 11 

9800 Deinze  



YEAH 1 Jaargang 

2017-

2018  

http://

www.ksaahoyvinkt.be/  

Verantwoordelijke uitgever: Jan 

Vande Casteele  

Wij kijken er alvast keihard 

naar uit? Jullie ook?  Tot 

op kamp! 

 

Groetjes leiding  



YEAH-redactie: 

Maud Van 

Rysseghem 

Floren Muys 

Jarno Vercamer  
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Colofon  
 

 

De YEAH is een uitgave van: 

 

KSA Ahoy Vinkt 

Schoolstraat 11 

9800 Deinze 

 

KAMPYEAH  

Jaargang 2018-2019 

 

http://www.ksaahoyvinkt.be/ 

 

Verantwoordelijke uitgever: 

Dennis Van Den Heede  

 

YEAH-redactie: 

Maud Van Rysseghem 

Jente Van Steenkiste  

Jan Vande Casteele  

 

 

 

 

 

 

 

 


