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Ahoy! 
 

Het moment waar we allemaal naar 
uitkijken is hier: de kampyeah is 
gearriveerd. In deze speciale yeah 
vinden jullie alles wat nodig is om 
vertrekkensklaar te zijn voor het kamp 
waaronder verschillende data, wat mee 
te nemen, het adres en de thema’s. 
 
Vanaf nu kunnen we beginnen aftellen 
naar dé activiteit van het volledige KSA-
jaar. Er staan weer veel activiteiten 
gepland in deze spetterende week: o.a. 
een dagtocht voor de kleinsten onder 
ons en het helse 18-urenspel voor de 
iets ouderen.  
 
Men zegge het door  : ‘t es der verre! 
 
Tot op kamp! 
De leiding 
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FEEST! WE ZAMELDEN 940 FLAPJES IN 
VOOR MELK EN 60 FLAPJES VOOR 
FRUITSAP. DIT  BETEKENT DUS 94L MELK 
EN 6L FRUITSAP GRATIS. 
 
BEDANKT AAN IEDEREEN DIE ONS 
GESTEUND HEEFT! 
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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 gesmeten en  
 opgelost. 
 
 

Dagindeling 
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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 raken, maak je hem het best vast 
met een rekkertje of een veiligheidsspeld. Zet ook eventueel de 

naam van uw kind op het dasje. 

Uniform 



7  

 

Leeuwkes 
Alice, een teruggetrokken meisje, leeft samen met haar ouders ten noorden van de Semois. Haar 
strenge ouders hielden haar strak aan de leiband. Langzamerhand ontwikkelde ze de drang om 
op zoek te gaan naar de ware onbeperkte vrijheid. Nergens kan men de ongelimiteerde vrijheid 
beter terugvinden dan in de intimistische bossen van Bièvre, doorspekt met prachtige kleine en 
grote rivieren, rijk aan fauna en flora en geroemd om zijn blauwe avondlicht die vlak voor zons-
ondergang nog even de aardbewoners met verstomming weet te slaan. 
Wanneer zij op een gevelde boom zat te genieten van het ochtendgloren en de kreten beluister-
de van hardwerkende Walen, merkte zij plotseling iets op. Niet de lokale bevolking die al wakker 
was om 7h en met zakken steenkool aan het sjouwen waren … Nee, het was een mysterieus 
schepsel. Het wezen voelde dat hij bekeken werd en vluchtte weg. Ze riep nog, maar haar pogin-
gen bleven vruchteloos. Nu heeft Alice alle hulp nodig die ze kan krijgen. Want ze wil wel eens 
een hartig woordje praten met dat vreemde wezen. Daarom heeft zij ons — jaja, de leeuwkes — 
al gecontacteerd omdat zij wist dat die praatgrage deugnieten haar gerust wel willen helpen. Ali-
ce was immers niet gewend om afgewezen te worden door welk beest dan ook. Haar zwarte lok-
ken, bruine ogen en kleine sproetjes maakten van haar een ware schoonheid.  
De leeuwkesleiding heeft het genoegen gehad om haar te mogen ontmoeten. Na dit afspraakje 

kunnen wij jullie meedelen dat de avonturen die op jullie liggen te wachten zich zullen plaatsvin-

den in een heel andere wereld met allerlei vreemde en grappige figuren. Jullie zullen je zeker 

amuseren en hopelijk kunnen we ook Alice uit de problemen helpen. 

de 10 barmhartige leden die meegaan :  

Claeys Myrddin 

De Maegt Thibo 

Devooght Fenna 

Hebbelinck Jibbe 

Martens Daphne 

Prins Kristan 

Reynaert Laura  

Rogge Lisa 

Rutsaert Jasper 

Verschuere Tycho 

 

 

(Deze foto heeft Alice genomen van het vreemde schepsel) 

Tottons! 

Fien, Loraine, Velika en Floren 
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Sloebers 
 

Het zwaard van Dragonus Magnus 
Het is zover! De tijd van Dragonus Magnus is (opnieuw) gekomen! Dragonus Magnus was 
eerst een brave, gewone tovenaar die deel uitmaakte van de groep ‘de 5 Tovenaars van de 
Rechthoekige Tafel’. Maar Dragonus keerde zich al snel tegen de andere 4 tovenaars. In het 
jaar 3540 v.C. probeerde Dragonus Magnus de wereld te vernietigen met zijn zwaard vol 
zwarte magie. Dit werd mogelijk gemaakt door de stand van de planeten. Zij stonden namelijk 
in een perfecte lijn met de aarde. Gelukkig konden de andere 4 tovenaars Dragonus Magnus 
tegenhouden en ze verbanden hem naar de onderwereld. Jammer genoeg bleef zijn behekst 
zwaard op aarde achter waardoor Dragonus om de 5555 jaar kan terugkeren. Dat wil zeggen 
dat hij in 2015 terug terugkeert om ons het leven zuur te maken. Het is aan jullie, dappere 
sloebers, om Dragonus tegen te houden voor het te laat is!  
 

De sloebers zullen zwaar op de proef gesteld worden, maar jullie leiding is bereid jullie te hel-

pen bij het vervullen van deze zware taak. Het wordt een kamp om nooit te vergeten! 

Tot op kamp! Groetjes Sien, Ilke, Rani & Simon 

sloebers die mee zullen gaan : 
 

Claeys Andres 
Claeys Lonit 

Coene Pieter 
Heyerick Tille 

Martens Bjorn 
Prins Ingmar 
Rogge Louise 

Rutsaert Cobe 
Simoens Kasper 

Torfs Marit 
Van Der Plaetsen Lena 

Van Parys Kasper 
Van Steenkiste Marie 

Verschuere Pablo 
Wostijn Jelle 
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Jongknapen 

 

Welkom in de (w)onderwaterwereld! 
Onze goede vriend Poseidon liet ons weten dat hij dringend hulp nodig heeft! De god van het 
water leeft in de beken rond Graide en merkte dat zijn garnalen gestolen werden! Hij kan de 
hulp van 10 stoere zeemannen en 7 mooie zeemeerminnen dus heel goed gebruiken. Daarom 
nemen wij onze jongknapen dit jaar mee naar de wondermooie onderwaterwereld! Vergeet dus 
zeker geen goede beekschoenen (oude sportschoenen) mee te nemen om onze vriend te     
kunnen redden!  
 

De zeemannen en zeemeerminnen 
die meegaan : 

 
Allewaert Femke 

Bekaert Milan 
De Bondt Dries 
De Graeve Lisa 

De Somere Arthur 
Ghijselinck Fien 
Heyerick Rhune 

Luca Thibo 
Martens Simon 
Mortier Maxine 

Mouton Milan 
Rogghe Robin 

Rutsaert Jente 
Simoens Leonie 

Vandenberghe Ellen 
Wiedler Jonas 
Wostijn Arne 

Maak jullie bagage, doe jullie uniform aan en tottons!  
 
De jongknapenleiding 
 
Jan de stoere zeeman 
Jarno de charmante garnaal  
Rieke de roze zeester 
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Knapen 

Al enkele weken duiken er lieflijke beestjes op in Graide. Ze noemen zichzelf de Knuffelbosvrien-
den, en hun avonturen spelen zich af in en rond het Knuffelbos. De dieren doen niets liever 
dan dansen, dansen en nog eens dansen! Maar zijn ze werkelijk wel zo schattig als ze eruit-
zien…?  

Deze Knapen zoeken het uit: 
 
Bamelis Elias 
Galle Stephen 
Mouton Cedric 
Seys Jordi 
Van Steenkiste Jarne 
Van Steenkiste Jente 
Van Steenkiste Margot 
Voet Eline 
Wiedler Jensen 

Tot op kamp Knaapjes! 
Lieze, Nele & Jochen 

 
 

Met dank aan Jeroom 
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Jonghernieuwers 

 
Blikje in de water 
 
Aangezien onze prachtige Belgische natuur zienderogen achteruit gaat, hebben wij, de 
Jonghernieuwerleiding, besloten om een heropvoedkamp te organiseren.  We halen onze 
inspiratie bij onze noorderburen,  waar twee stadswachters, die in België worden gezien als 
helden, iemand oppakken omdat hij een BLIKJE IN DE WATER gooit.  Tijdens dit kamp zullen we 
uw zoon/ dochter leren hoe je een blikje in de water gooit, om het hem/ haar daarna af te 
leren. U denkt: dat lukt nooit in 10 dagen. Wij verzekeren u dat de Jonghernieuwerleiding hier 
voldoende voor opgeleid is en er alles zal aan doen om uw droom en die van België in vervulling 
te laten gaan.   
 
Mogen wij vragen dat elke Jonghernieuwer in oranje fluohesje, met een emmer gevuld met 
water en een leeg blikje erin (maakt niet uit welk merk) aan het station van Deinze staat! 
Zorg er zeker voor dat de naam van uw zoon/ dochter op de emmer en het blikje staat. Op het 
water mag ook. Het is essentieel voor ons kamp dat IEDEREEN zo gekleed en gepakt is. Bedankt 
voor het begrip.  
 
Mogen wij ook vragen dat elke jonghernieuwer deze slogan vanbuiten leert: “Dat doe je toch 
niet zo? Wat zeg je? Dat doe je toch niet zo, blikje in de water gooien! Zo is de natuur.” Ook dit 
is essentieel voor het kamp in goede banen te laten verlopen. En ook nu danken wij u voor het 
begrip.  
 
Voor meer informatie over ons project: https://www.youtube.com/watch?v=GxYSCh62eP0 

Natuurliefhebbers  die meegaan op het kamp: 

 

Rickaert Michiel Van Ginderachter Luna 

Van Rysseghem  Maud Wancour Senne 

Coene Lena Mortier Helen 

De Vriese Lisa Denolf Thibau 

Vercamer Justien Verstraete Arnout 

De Winter Robbe Martens Emiel 

Galle Daphne De Jonchere Stan 

Coene Thibo Van den Heede Dennis 

De Somere Paulien Bamelis Gemma 

Cnockaert Gaëlle Standaert Brecht 

https://www.youtube.com/watch?v=GxYSCh62eP0
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Hernieuwers : Fietskamp 

Қазақстан 
 
Kazachstan. Een land met een minimum aan regels, wetten en taksen. Een land waar je het wit 
glas nog in de groene container mag steken, waar het gras zondagochtend om half 10 wel mag 
worden afgereden. Daar, waar je ongegeneerd een tuinhuis kan bouwen zonder vergunning. 
Daar waar de horecakassa’s nog zwart zijn. 
We besloten om onze verdorven westerse maatschappij in te ruilen voor dit rauw land, vol chaos 
en anarchie om te ontdekken hoe wij, Vinktenaren, zouden overleven in deze wilde omgeving. 
Bereid je voor op een ongeëvenaard avontuur in West-Kazachstan.  
Tip: leer alvast het Kazakse volkslied aan: ‘Qazaqstan Respwblïkasınıñ memlekettik änuranı’ 

Deelnemers 
 

Dries Martens 
Benjamin Schepens 
Jan Vande Casteele 
Piet Vande Casteele 
Joren Martens 
Dennis Verbeerst 
Sien De Winter 
Jasper Creëlle 
Fien Lambert 
Johannes Lambert 
Ilke Van Rysseghem 
Nele Coene 
Loraine Canoot 
Klara Martens 
Fien Vroman 
Rieke Wancour 
Floren Muys 
Jochen Verstraete 
Giel Van Rysseghem 

Deze groep wordt begeleid door hun 2 helden: 
Fiel Martens  

Eliah Debaene 

 

en hun bevallige assistentes: 

Marieke Lambert 

Charlotte Janssens 
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Praktisch 
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Slaapgerief : 
 Slaapzak 
 Luchtmatras of veldbed (Knapen en Jonghernieuwers brengen best een 

luchtmatras mee) 
 KNAPEN EN JONGHERNIEUWERS NEMEN BEST EEN LUCHTMATRAS EN EEN 

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

Eetgerief : 
 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) 
 Zeep 
 Handdoeken (genoeg!!) 
 Washandjes (genoeg!!) 
 Tandenborstel en –pasta 
 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 (het kan ook slecht weer zijn!) 
 

Wat meenemen? 
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 Zwemkledij: badmuts (!), badpak of zwembroek (wie een short meeneemt, 
neemt best ook een gewone zwembroek mee, want in sommige zwemba-
den zijn shorts verboden!) 

 
 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 

 
Diversen : 

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

Ieder jaar keren wij met enkele vuilzakken verloren bagage terug naar 
huis. Het merendeel daarvan is ongemerkt en komt nooit meer bij de 
rechtmatige eigenaar terecht. Het inpakken gebeurt het best samen 
met de kampeerder, zodat die alles weet terug te vinden.  
 
Bergen snoep, zakmessen, walkmans, computerspelletjes, haardroger, 
cosmeticawinkels, GSM’s (!), juwelen en huisdieren horen niet thuis op 
kamp. Er wordt door de leiding op tijd gebeld naar huis. De leden heb-

ben GÉÉN GSM nodig! 

 

Wanneer dit toch het geval is, wordt deze onmiddellijk door de 
leiding in beslag genomen en die wordt pas teruggegeven 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, de-
ze gaan sowieso verloren en deze terugvinden is vaak heel 
moeilijk …  

Wat meenemen? 
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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 

Zingen voor duusd 
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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.  

Avondlied 

Zingen voor duusd 
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Zoals steeds wordt de laatste dag van het kamp, zondag 26 juli,  
gereserveerd voor kampbezoekers. Iedereen die van dichtbij of iets ver-
deraf begaan is met KSA Ahoy Vinkt, is meer dan welkom. 
 
Zoals steeds 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. Daar voor 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 (snif). 
Vanaf 13.00 u kan er ook aangeschoven worden voor de barbecue.   
 
Bij het binnenbrengen van de bagage op 11 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! 

Bezoekdag 
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Het binnenbrengen van de bagage gebeurt op  
ZATERDAG 11 JULI op de koer van de Oude  
Gemeenteschool (naast ’t Zolderke). 
 

 
 
 
We vragen om  naast de bagage ook mee te nemen: 
 

voor leeuwkes, sloebers en jongknapen: 
1 pot choco van 500 gram per lid 
 
 

voor knapen en 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. 

Bagage 
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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 11 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 12 juli : 
De leiding vertrekt op voorkamp. 

 

Vrijdag 17 juli : 
Jonghernieuwers en Knapen verzamelen stipt om 7u00 

aan het station van Deinze. 
 

Maandag 20 juli : 
Jongknapen, Sloebers en Leeuwkes verzamelen stipt om 7u00 

aan het station van Deinze.  
 

 
 
 

Zondag 26 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 
 

Zaterdag 1 augustus : 
 

De leiding houdt dan een opkuis op de KSA. We leggen alle verloren kleren open 
en u kan komen kijken of er iets van uw kind tussen ligt.  
 
Er is ook de mogelijkheid om overschotten van het eten van kamp over te kopen 
aan zeer democratische prijzen.  

Speciale aandacht voor teken 
 

We willen erop duiden dat 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.  
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Het is niet omdat we tien of zeven dagen de Ardennen intrekken, 
dat we alle contacten met het thuisfront verbreken! Integendeel: 
iedere dag bellen we naar Annie Martens (mama van Lieze ). In-
dien u een dringende boodschap heeft, kan u dit bij hen melden 

(0486/68.70.88). Let wel, dit telefoonnummer is enkel voor ERG 
DRINGENDE BOODSCHAPPEN! 
 
 
U kunt uw kind echter ook op de hoogte houden van de  
dagelijkse sleur of van de fantastische tijden die u meemaakt nu 
de kinderen (eventjes) het huis uit zijn. Het enige wat u daarvoor 
moet doen is een brief schrijven naar: 

 

 

 

Nollevaux Jean-Pol 

Rue du Progrès 125 

5555 Graide 

 

 

 

   

Kampadres 
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Wegbeschrijving 
210 km circa 2h en 20 min rijden 



25  

Er zal duidelijk aangeduid staan waar de kampweide zich bevindt. 

Het kampadres voor de GPS’ers onder ons:  

Rue de Gembes, 5555 Bièvre (Graide) 



26  



27  



28  


