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Gegroet beste KSA-ers en ouders

Het begint al warmer te worden dat wil zeggen dat de zomer 
begint te naderen. Dat betekent dus ook dat het hoogtepunt 
van het KSA jaar er aankomt, het kamp! Dit jaar zullen we ons 
11 dagen kunnen amuseren in het kamphuis Berkenheim 
in het landelijke Heusden-Zolder. Jullie leiders zijn al op 
inspectie geweest naar het verre Limburg om er zeker van te 
zijn dat ook dit kamp onvergetelijk wordt. Er zijn maar liefst 
drie graspleinen waar we onze energie kwijt kunnen. Achter 
het kamphuis is er een speelbos helemaal voor ons alleen. 
Mocht het regenen hebben we ook nog een grote dagzaal 
ter beschikking. Meer dan genoeg plaats dus!

Van 11 tot 21 juli (kan per groep verschillen) zullen we 
weer van ’s morgens tot ’s avonds spelen, ravotten en 
leute maken. De kabouters gaan 5 dagen op kamp. Voor 
de Piepjongknapen is dit al iets langer, zij kunnen 7 
dagen mee. De Jongknapen kunnen nog 3 dagen langer 
genieten en gaan 10 dagen mee. De oudsten, de knapen, 
jonghernieuwers en hernieuwers doen daar nog een schepje 
bovenop en vertrekken nog een dag vroeger met de fiets.

Verdere praktische informatie kan u vinden in dit boekje en 
voor extra vragen kan u altijd bij de leiders terecht.

Jullie kampleidersKombi en Toine

Antoine Hoet (0491/71.75.65) Of  Matthijs De Lombaerde (0470/28.63.33)

Woordje van de 
kampleiding
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KAMPDUUR & PRIJZEN

 Kabouters:  di. 16-21 juli   €110

Piepjongknapen  zo. 14-21 juli   €120

 Jongknapen  do 11-21 juli   €135

Knapen   woe 10-21juli   €140 

Jonghernieuwers woe. 10-21juli   €140

Hernieuwers  woe. 10-21juli   €140

Kampwake:

De kampwake gaat door op Dinsdag 9juli om 18u30.    
Op de kampwake breng je mee:

- Je bagage

- De medische  fiche met 2 klevertjes van je ziektefonds

- De rest van het inschrijvingsgeld. 

(kan ook via overschrijven BE06 46762019 2122 met vermelding 
van de naam en de groep van uw zoon/zonen).

Bij dringende oproepen kan u op kamp steeds terecht bij de 
kampleiding:

Antoine Hoet (0491/71.75.65) Of  Matthijs De Lombaerde (0470/28.63.33)

Praktische Info
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Post op kamp 
Brieven verzenden naar het kamphuis:

Naam KSA'er

Kamphuis Berkenbos

Pastoor Pasquaylaan 127 

Heusden (Heusden-Zolder)

Op kamp krijgen de leden ook de mogelijkheid om zelf brieven te 
verzenden naar mama & papa, naar opa & oma, naar vrienden of naar 
wie ze maar willen.

Hiervoor verkopen wij op de kampwake postkaartjes van de KSA en 
postzegels die dan uitgedeeld worden tijdens het kamp, zodat de 
leden deze kunnen schrijven en verzenden. Je kan natuurlijk ook 
zelf een envelop (met het adres reeds op) en postzegel meegeven 
aan uw zoon. Deze kan u in de bagage van uw zoon meegeven 
of afgeven op de kampwake zodat de leiding deze kan uitdelen 
op hetzelfde moment als de postkaartjes. Zie de voorbeelden:  
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Kampthema

ZOO HEUSDEN - ZOLDER
Grand openinG!! 

Beste leden en ouders van leden, 

Wees allen welkom op de grote opening van ons nieuw grootse zoo 
ten Heusden-Zolder. Alle nieuwe dieren komen toe ten Rumbeke, 
Roeselare in het heem van KSA Torrewachters Rumbeke. Daar 
zullen we met de afgevaardigden van dierenwelzijn van België 
alle dieren exposeren en analyseren zodat ze gezond en legaal 
binnengebracht worden in de nieuwe zoo! 

We hebben wel een dreigbrief gekregen van een stropers bende 
die deze speciale dieren wil hebben voor hun vacht of slagtanden 
of zelfs hun vlees... We weten niet precies wat er in staat en wat ze 
gaan doen, maar we zijn zeker op onze hoede! 

We zien jullie graag op 9 Juli om 18u30 om de grote opening  en 
de vele exotische dierensoorten te bewonderen, iets om niet te 
missen!! 

Groeten, 

Directeur en verzorger van Zoo Heusden-Zolder

Bill Burbank 
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Nuttige informatie bij het 
maken van Bagage

Voor u begint met het inpakken van de bagage van uw zoon of uw 
zonen, willen wij eerst nog wat handige tips meegeven:

 - Wij gaan geen heel jaar op kamp: doe dus best niet te veel  
 mee! Dit betekent enkel een last voor uw zoon.

 - Laat uw zoon meehelpen met het maken van de bagage, zo  
 weet hij zelf wat hij wel en niet mee heeft en wat waar zit.

 - Zorg ervoor dat alles genaamtekend is (kledij, wasgerief,  
 eetgerief,...)

 - Voor de kabouters doe je er best aan de kledij per dag in een  
 zakje te steken. Zorg ook voor een tweetal reservezakjes.

 - Sportzakken of grote rugzakken zijn handiger dan valiezen.  
 De oudsten gebruiken best een trekzak voor op tweedaagse.

 - Enveloppen met voorgeschreven adressen en bijgevoegde  
 postzegels zijn gemakkelijk, zowel voor uw zoon als voor de  
 postbode. Postkaarten en postzegels kunnen ook aangekocht  
 worden op de kampwake.

De bagage moet binnen gebracht worden op de kampwake, maandag 
9 juli. Indien u echt niet aanwezig kan zijn op de kampwake, gelieve 
contact op te nemen met de kampleiders.

Antoine Hoet (0491/71.75.65) Of  Matthijs De Lombaerde (0470/28.63.33)
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Ik ga op kamp & ik neem mee..

Slaapgerief:

- Slaapzak

- Kussen - Kussen sloop

- Bedovertrek 

 - Pyjama

Wasgerief:

- 2 handdoeken: 1 voor het douchen en 1 voor het zwemmen

- Toiletzak : zeep, tandpasta, tandenborsel, spoelbeker, kam, 

douchegerief en 2 washandjes

Eetgerief:

- Diep en plat bord

- Vork, mes en lepel

- Drinkbeker

- Min. 5 keukenhanddoeken (genaamtekend!!) 

 Handig voor kabouters: Alles in 1 plastic zak steken

Kledij:

- Enkele shorts en T-shirts en een paar lange broeken 

- KSA-uniform (aandoen bij heenreis)

- Een dikke trui & regenjas
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Schoeisel:

- Stevige wandelschoenen

- Sportschoenen

- Eventueel oude pantoffels/sandalen/teenslippers - Eventueel laarzen

Varia:

- Muggenmelk (indien nodig)

- Drinkfles

- Zonnecrème

- Stylo/Balpen

- Handig rugzakje voor op doorreis en Tup-dag - 

 Enkele plasticzakken voor vuile kleren

- Zakdoeken

- Een paar genaamtekende strips

Oudsten:

- Luchtmatras en matje voor doorreis en tweedaagse - Gamellen en   
zakmes (niet langer dan 10cm!)

- Zaklamp

- Reservebinnenband

- Iglotent (voor dooreis en tweedaagse)

VOOR KABOUTERS, PIEPJONGKNAPEN EN JONGKNAPEN!!

Alle snoep, GSM's, zaklampen of computerspelletjes worden door de 
leiders afgenomen gedurende het hele kamp!

Neem dit dus niet mee!
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Foto's Kamphuis
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Kermiscafé & Zwientjeskermesse
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Contactgegevens
LEIDERS

KABOUTERS

Simon Chambart
Valleistraat 32
0470/21.25.55

Martijn Vanderschelden
Joseph Hanoullestraat 11
0494/11.02.29

Lowie De Lombaerde
Sterrenstraat 5
0477/30.74.64

Arthur Hanssens
Bergstraat 29
0499/72.72.31



 14 

PIEPJONGKNAPEN

Victor Desmet
Kwadestraat 18
0497/74.21.11

Robbe Van Damme
Izegemsestraat 31
0491/08.72.58

Victor Wyffels
Mandellaan 497
0471/39.81.33
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JONGKNAPEN

Maxime Gontier
Oudstrijderslaan 23
0474/13.22.85

Willem Vanhulle
Sint-Blasiusstraat 23
0496/61.70.38

Alexander Brackx
Karel De Ghelderestraat 3
0495/76.23.76

Jan Verstraete
Sint-Blasiusstraat 21
0495/23.45.86
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KNAPEN

Jonathan Dejonckheere
Ruiterijstraat 4
0497/74.07.37

Ruben Blondeel
Skaldenstraat 29
Of Roeselaarsestraat 135
0471/42.34.64

Jan Stockman
Palfreniersstraat 34
0471/40.17.18

Ruben Vanhulle
Sint-Blasiusstraat 23
0494/77.52.21
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Jan Stockman
Palfreniersstraat 34
0471/40.17.18

JONGHERNIEUWERS

HERNIEUWERS

Jasper Deforche 
Sint-Blasiusstraat 35
0479/40.06.30

Kamiel Collette
Louis Leynstraat 32
0471/56.15.01

Antoine Hoet
Bornstraat 91
0491/71.75.65

Jerom Wallican
Hoogstraat 154
0492/88.45.43
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Belangrijke
DATUMS

11 - 21juli   KAMP

3 - 12 augustus  KERMISCAFE

11 augustus   KIDS RUN

12 augustus   ZWIENTJES

21 sept - 2019/2020 STARTDAG

• Als u nog meer wil weten over de KSA of foto’s wil zien van uw zoon/
zonen kan u altijd terecht op www.ksarumbeke.be.
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