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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  
 opgelost. 
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Het uniform (T-shirt + das) dient gedragen te worden bij het vertrek, op de dagtocht 
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 uniformwinkel aan ’t zolderke 
staan. Dan kan je alles kopen wat je nog nodig hebt. Hieronder 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 rek-
kertje 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 leven! 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 (16 juli, cf. blz. 20). Die zullen aan zeer schappelijke prijzen opnieuw ver-
kocht worden aan iedereen die geïnteresseerd is!  Alvast bedankt. 

Uniform 
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Chaos in het toverbos 
 

Het toverbos, een plek waar tovenaars, 
elfen, draken en heksen vredig naast el-
kaar leven. Nog voor er mensen op deze 
aardbol rondliepen, leefden zij al diep 
verscholen in de bossen. Wanneer de 
mensen kwamen, besloten ze om over 
het hele bos een spreuk te verspreiden 
waardoor de gewone mensen hen niet 
zagen en zij rustig konden verder leven in 
de donkere wouden… Tot vandaag! Nu is er grote paniek in het toverbos. Merlijn 
de tovenaar heeft per ongeluk tijdens een van zijn toverspreuken een foutje ge-
maakt waardoor alle elfen, trollen, draken, feeën zichtbaar zijn geworden voor ge-
wone mensen, zoals de leeuwkes. Heel het toverbos staat nu op z’n kop want zo-
iets is nog nooit gebeurd! Merlijn de tovenaar wil zo snel mogelijk proberen om 
zijn fout recht te zetten maar de kwaadaardige monsters maken het hem niet ge-
makkelijk. Ze maken nu ook gebruik van de verwarring om hun gemene streken 
uit te halen. Zo heeft de draak de schat kunnen stelen, die hij al zo lang wou, of is 
de heks een van haar giftige drankjes aan het brouwen. ‘Het zal ook niet lang 

meer duren voor die vieze trollen iets zullen proberen,’ ver-
moedt Merlijn. Merlijn weet niet meer waar eerst te beginnen 
en heeft de hulp van enkele dappere leeuwkes nodig om het 
toverbos terug onder controle te krijgen! Maar pas op, de avon-
turen zijn niet zonder gevaar want draken houden niet zo van 
gezelschap en de heks heeft geen medelijden met schattige 
leeuwkes… Maar omdat Merlijn heeft gehoord dat de leeuwkes 
dit jaar met zoveel enthousiasme willen vertrekken, wil hij de 
uitdaging samen met hen aangaan! 
 

De 16 dappere leeuwkes die Merlijn zullen helpen: 

Siet De lange  Leon Addekeye  Warre De Maeght 
Merijn Claeys Leon Delporte Rens Ghijselinck 
Miel De Vooght Cyprian Spodarec Audry Hoste 
Maxim De Meyer Arne Reynaert Fran Vanderkerckhove 
Ine Van Driessche Simon Vanderkerckhove Ibo Van Parys 
Helena Hautekeete 
 

Leeuwkes 
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Sloebers 

Ter land, ter zee en in de lucht 
 
Sloebers, hou jullie maar vast aan jullie stuur, 
want er staat jullie spetterende parcours te wach-
ten.  Voor de verschillende circuits hebben jullie 
natuurlijk een uitgedoste auto of vliegtuig nodig. 
Hiervoor zullen we verschillende spelletjes spelen 
om de onderdelen te verzamelen.  Hopelijk zijn 
jullie ook niet bang om in het water te vallen. Sta 
je te springen om een zo’n mooie auto of vlieg-
tuig te maken? En wie mag zich kronen als race-
koning of superpiloot van de sloebers?   
 
Deze 19 leden zijn niet bang van wat snelheid: 
Supersnelle Suzan                                      Speedy Saar 
Haastige Hanne                                           Laserwagen Lukas 
Jachtluipaard Yerne                                    Lichtjaar Levi 
Hyperkinetische Hailey                             Tornado Tycho 
Tyfoon Thibo                                                Supersonische Siska 
Legendarische Laura                                   Intergalactische Ian 
Komeet Koben                                             Jachtige Jibbe 
Snelheidsduivel Sade                                 Flitsende Fries 
Jaguar Janne                  Luipaard Lisa 
Elegante Ella  
 
Groetjes en tot dan super mario’s Jordy, Wesley en Jente 

en stewardessen Maud, Helen en Rieke 
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Jongknapen 

 

Mandalonia in oorlog 
 
Wat niemand ooit durfde te denken is vorige week  dan toch gebeurd. Dinsdagmid-
dag om 13u06 verklaarde Troskanam de oorlog aan Mandalonia. De inwoners van 
Mandalonia sloegen in paniek, want ze hadden zich helemaal niet voorbereid op dit 
rampscenario. De inwoners van de twee grootste steden van het land: Ganda en 
Poucke, sloegen massaal op de vlucht naar het noorden van het land. Al snel ont-
stonden daar grote vluchtelingenkampen, waar deze onschuldige mensen probeer-
den te overleven. Een ware volksverhuis speelde zich af voor de ogen van de macht-
hebbers van Mandalonia. Ondertussen bombardeerde de Troskanamse luchtmacht 
het zuiden van Mandalonia. Al vlug werd een groot deel van het land onder de voet 
gelopen door deze agressor.  
 
Al snel werd duidelijk waarom Mandalonia zo plots werd aangevallen. In het zuiden 
van het land bevonden zich een aantal mijnen, waar talrijke, kostbare ertsen wer-
den ontgonnen. De president van Troskanam gaf die dag nog een persconferentie, 
waar de volledige wereldpers verzamelen had geblazen. Tijdens zijn toespraak be-
weerde hij dat het zijn verantwoordelijkheid was om een einde te maken aan de 
wrede dictatuur in Mandalonia. Niets was natuurlijk minder waar, maar hij profi-
teerde van deze leugen om Mandalonia al plunderend binnen te trekken.  
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De regering van Mandalonia smeekte bij de internationale gemeenschap achter 
hulp. Wij de jongknapenleiding aanhoorden deze smeekbeden en we maakten 
plannen om de onschuldige bevolking van Mandalonia bij te staan. Met 6 jongkna-
penleiding zullen we het verschil niet maken dus gingen we op zoek naar andere 
vrijwilligers en dan kwam soldaat Michiel op een geniaal idee: zoveel mogelijk on-
bevreesde jongknapen rekruteren voor deze vredesmissie.  
 
De jongknapenleiding is ondertussen begonnen aan zijn legeropleiding bij het Belgi-
sche leger dus tegen 23 juli zullen wij de volgende militaire rangen bereikt hebben: 
Emy: Generaal 
Cédric: Kolonel 
Thibeau: Majoor 
Elias: Luitenant  
Floren: Sergeant 
Michiel: Korporaal 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze dappere soldaten nemen wij mee om Mandalonia gedurende 7 dagen verde-

digen:  

Pieter Coene, Fenna Devooght, Stef Ghyselinck Tille Heyerick, Liam Hoste, Yben 

Lauwers, Daphne Martens, Kristan Prins, Lisa Rogge, Karsten Rogiers, Marit Tors, Jo-

ren Van Der Plaetsen, Kasper Van Parys, Marie Van Steenkiste, Elias Vancoppernolle, 

Pablo Verschuere, Jelle Wostijn en Niels Voet 

Tottons!   
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Knapen 

AGAINST THE VIKINGS  

Op 20 jullie trekken enkele KSA’ers naar het onherbergzame Bras, midden in het to-
taal verwilderde deel van België. Zij gaan daar om zichzelf te beproeven en te bewij-
zen dat zij alle gevaren kunnen trotseren. 
Jammer genoeg gaat het nieuws dat sinds kort een groep Vikingen rond Bras is 
neergestreken. Vikingen zijn medogeloze Noormannen die zich niets of niemand 
laten doen! Maar dan kennen ze de knapen van onze KSA nog niet!! We zullen die 
wilde Noormannen eens een poepje laten ruiken, ons zullen niet liggen hebben. 
De knapen zullen zich op alles voorbereiden om hun tocht naar Bras te maken en 
zich daar te vestigen. Tot op heden zijn de voorbereidingen nog steeds bezig, con-
structies worden getest en overlevingstechnieken worden al volop doorgenomen. 
Wij zullen toekomen en wij zorgen voor een stevige nederzetting. We bouwen een 
burcht!! Daar zullen ze niet van terug hebben. Met man en macht zullen wij ervoor 
zorgen dat elke Viking die nog maar kijkt naar onze Burcht er al wenend vandoor 
loopt. 
Eens ons bouwwerk staat te schitteren op zijn fundering zullen wij op tocht gaan. 
Een tocht daar het de wilde bossen die Bras en zijn omgeving rijk is! Wij zullen moe-
rassen doorploeteren en bergen beklimmen. Proviand zal worden ingeslagen zodat 
wij de nodige tijd kunnen doorbrengen in onze Burcht. Men zal weten dat er met 
ons niet zal worden gesold! 
Het enige probleem zijn en blijven de Vikingen. Maar er is een plan, niks beter dan 
jezelf in de vijand te zetten. Om hun plannen te doorgronden moeten we hun den-
ken en handelen zelf onder de knie hebben. Daarom zullen wij achter onze veilige 
burchtmuren een vikingtraining aanvatten. Deze training zal niet zonder vallen en 
opstaan zijn en duurt zeker 8 dagen. De knapen zullen kunnen doen en denken als 
een echte Viking. Niemand zal zijn mannetje nog kunnen staan tegen ons! 
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Eens wij dat alles kunnen garanderen en wij de strijd tegen de Vikingen gewonnen 
hebben en zij al wenend met hun bootje terug de zee op varen dan komt voor ons 
de periode van voorspoed en vreugde! Wij zullen dit heuglijke gebeuren vieren 
met eten, muziek en een groot vuur! 
Bras zal verder vrijgesteld zijn van de wildemannen en wij vestigen ons terug in on-

ze gewende huizenpartijen en zullen met opgeheven denken aan wat wij hebben 

kunnen verwezenlijken. 

OPGELET!!  Gelieve zoveel mogelijk fietsbanden mee te nemen * 

 

De knapen die ons zullen vergezellen: 

• Tijl Bruneel 

• Lonit Claeys 

• Andres Claeys 

• Maithé Cnockaert 

• Amaris De Keukelaere 

• Arthur De Somere 

• Thibo Luca 

• Bjorn Martens 

• Maxine Mortier  

• Cobe Rutsaert 

• Kasper Simoens 

• Ruben Van Der Plaetsen 

• Joran Van Steenkiste  
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Jonghernieuwers 

Met de Woutenbak naar Zakkemakke 
 

De jonghernieuwers worden dit jaar naar het strafkamp “Zakkemakke” geëscor-
teerd door enkele bijzondere wouten a.k.a politiemannen. Dit zwaar beveiligde 
strafkamp is gelegen te Bras la Haute. Daar zullen de criminele jonghernieuwers 
best ni te veel meeslepen om van de wouten te kunnen ontsnappen.  Ze zullen een 
extreem grote portie lef nodig hebben om uit de handen van de wouten te blijven 
en de ontsnapping tot een goed einde te brengen. De criminelen mogen zich ver-
wachten aan een nachtelijke escapade, fysieke proeven, een drietal dagen marche-
ren op commando, een waterachtige escapade en we eindigen met een grote knal. 
 
De criminelen die ons zullen vergezellen: 
  
Vercamer Kato 
Coene Louis 
Ghijselinck Fien 
Rogghe Robin 
Van Den Bulcke Laura 
Wostijn Arne 
Wiedler Jonas 
Vansteenkiste Jarne 
Mbiakob Richard 
Heyerick Rhune 
Heyerick Janne 
Martens Simon 
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Hernieuwers 

Fietskamp: Ulaanbaatar of Honolulu? 
 
’t Es ter verre! Nog even die examens overleven en we kunnen – zoals elk jaar – 
weer met onze plaatselijke HN de reis van hun leven maken! 
Dit jaar duurt het echter zeer lang voor de leiding, Simon en Hannes, een beslissing 
konden treffen omtrent de bestemming. Al snel bleek dat er slechts 2 opties open 
lagen voor dit ambitieus leidingsteam: Ulaanbaatar (Mongolië) of Honolulu (Hawaii 
– V.S.). Maar wat nu te kiezen? Na maandenlange discussies, scheldpartijen en 
moordpogingen sloegen we erin een bestemming te kiezen die misschien niet on-
middellijk voor de hand liggend is. 
Ulaanbaatar (uitspreken als: [Oelan-Bator]) is zeker de moeite waard. Wist je trou-
wens dat 1/3 van de volledige bevolking van Mongolië in Ulaanbaatar leeft? Ook 
een groot festival (zoals vorig jaar RFM Somnii in Portugal) kan niet ontbreken: het 
gezellige Ulaanbaatar biedt ons namelijk het Naadamfestival waar we kunnen ge-
nieten van paardenraces, boogschieten en zelfs Mongools worstelen! Wat ook leuk 
is om weten, is dat Ulaanbaatar middenin een steppevegetatie ligt en de koudste 
hoofdstad is ter wereld, gewoon perfectie! De bestemming wordt des te idealer 
wanneer je weet dat het er bijna nooit regent! Ik kijk al uit om in dat mooie, droge 
weer te stappen/fietsen (ook een groot discussiepunt waar menig mes voor getrok-
ken is).  
Honolulu daarentegen is saai en er valt niets te beleven x 
Dus, liever hernieuwertjes, de beslissing omtrent de bestemming van fietskamp is 
snel gemaakt: Ulaanbaatar it is! Wat je dus zeker niet mag vergeten meenemen, is 
een mooie, kleurrijke joert om in te slapen, want zonder een joert zal je de skeerste 
persoon zijn in het hele Mongolië.  
 
Deelnemers aan dit fantastische avontuur:  

 
 
шалгалтанд амжилттай, тэр үе хүртэл !! 
Мэндчилгэ 
Hannes, Simon, Rieke 

Jensen Wiedler Jente Van Steenkiste Jordi Seys 

Jordy Vanderbeken Stephen Galle Elias Bamelis 

Cédric Mouton Helen Mortier Lisa De Vriese 

Maud Van Rysseghem Lena Coene Senne Wancour 

Arnout Verstraete Thibau Denolf Michiel Rickaert 

Thibo Coene Dennis Van Den Heede Stan De Jonckere 

Gemma Bamelis Robbe De Winter   
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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: 100 euro (7 dagen) 
Knapen en jonghernieuwers: 120 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 Floren (floren.b.muys@gmail.com of 0493 07 02 
43). 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.   
 
 



 15 

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? 
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•       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 
 

Wat meenemen? 
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***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!  

Wat meenemen? 
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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 4 
kampkaartjes per kind.    

Wat meenemen? 
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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. 

Zingen voor duust! 

Het avondlied 
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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. 
 

 
 

     ‘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 tijd 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 
 

 

KSA-lied 
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Bezoekdag 

Zoals steeds wordt de laatste dag van het kamp, zondag 29 juli,  
gereserveerd voor kampbezoekers. Iedereen die van dichtbij of iets ver-
deraf begaan is met KSA Ahoy Vinkt, is meer dan welkom. Het adres van 
onze weide is: Veuille Chemin, 6800 Libramont-Chevigny. 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.  Daar-
enboven 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 14 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 mo-
gelijk kamp voor uw kinderen te voorzien! 
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Bagage inleveren 

 
 

Het binnenbrengen van de bagage gebeurt op  
ZATERDAG 14 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 
 

VAN 10U TOT 12U 

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 
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Bagage inleveren  

(enkele sfeerbeelden van vorig jaar) 
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Opdat u steeds op tijd op de juiste plaats zou zijn, hebben we de belangrijkste data 
en uren nog eens op een rijtje gezet. Veranker dit op uw prikbord!! 

 

Zaterdag 14 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 15 juli :  
De leiding vertrekt op voorkamp. 

 

Vrijdag 20 juli : 
Jonghernieuwers en Knapen verzamelen stipt om 7u00 

aan het station van Deinze. 
 

Maandag 23 juli : 
Jongknapen, Sloebers en Leeuwkes verzamelen stipt om 7u00 

aan het station van Deinze.  
 

 
 
 

Zondag 29 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) 

Prikbord 
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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.  
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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: 
Simon De Vriese (0478 04 46 39) 
Jan Vande Casteele (0474 23 38 22) 
Let wel, dit telefoonnummer is enkel voor ERG DRINGENDE BOODSCHAP-
PEN!  
 
Volg ons ook op onze Facebookpagina voor onze dagelijkse avonturen op 
kamp: https://www.facebook.com/KsaAhoyVinkt/?fref=ts 
 
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:  

 

 

      Pierre-Marie Monhoval 

Rue de Lhommal 21 

 
 

6800 Bras 

OPMERKING: Dit is NIET het adres waar u zondag 29 juli naartoe moet 

rijden! De kampweide heeft als adres: Vieux Chemin, 6800 Libramont-
Chevigny. In de straat zullen duidelijke aanwijzingen staan waar de kamp-
weide zich bevindt en waar u precies kunt parkeren.  
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Wij kijken er al-

vast keihard naar 

uit! Jullie ook? 

Tot op kamp 

 

Groetjes 

De leiding 
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