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Beste leden en ouders 

 

Voor u ligt het kampboekje van ons jaarlijkse kamp in juli. Dit staat vol met praktische 

informatie per leeftijdscategorie. Het dient als een terugvalbasis en steuntje in de rug voor 

uw zoon of jezelf voor te bereiden op een fantastisch kamp!  

Dit jaar keren we terug naar het Wilde Westen, naar de tijd van cowboys en indianen! 

Laad je pistool en stap op je paard voor een kamp vol avontuur! Aan de andere kant van 

de vallei rusten de Indianen, daar zullen we dansen rond het vuur en de gewoontes van 

een echte Indiaan leren kennen. Een kamp om nu al naar uit te kijken dus! 

Dit jaar zal het kamp plaatsvinden in het prachtige Gooik! Een gemeente in het 

Pajottenland waar wij ons eigen Wilde Westen zullen maken. De sheriffs en opperhoofden 

van de leiding staan al te popelen om jullie hier te mogen ontvangen! 

Wat houdt dat in zo’n kamp? Naargelang de leeftijd van uw zoon zal hij opgedeeld worden 

in tenten-, of binnenkamp. Meer uitleg vindt u hierover verder in dit boekje, maar wat wij 

alvast kunnen vertellen, is dat uw kind een onvergetelijke tijd zal beleven vol spel en 

plezier samen met zijn vrienden. Talloze activiteiten staan er gepland en elke dag zullen er  

heerlijke maaltijden voorzien worden door de kookouders. Het KSA-kamp is niet zomaar 

een kamp, het is een kamp dat je beleeft en dat voor altijd in je herinnering gegrift staat 

met mooie momenten, hier kan de voltallige leidingsploeg over meespreken... Aarzel dus 

niet om uw zoon in te schrijven voor deze fantastische ervaring! 

Wij zijn ontzettend blij dat we dit jaar geen maatregelen meer moeten treffen tegen het 

vieze virus dat ons de laatste tijd veel last heeft bezorgd. Natuurlijk doen we er nog steeds 

alles aan om ons kamp zo veilig en hygiënisch mogelijk te doen verlopen! 

We zijn er dus van overtuigd dat ons kamp normaal zal kunnen doorgaan! Indien er nog 

drastische zaken zouden veranderen in de nabije toekomst houden we jullie zeker op de 

hoogte via mail.  

De volledige leidingsploeg staat klaar om zich voor 200 procent te smijten en elk lid een 

onvergetelijk kamp te bezorgen! Dus kom uit je tipi en schrijf je in voor een onvergetelijk 

kamp in het Wilde Westen te Gooik! 

Bij vragen mag u mij altijd contacteren! 

 

Stoere groeten, 

Kampleider 

Opperhoofd Zeehond 204 
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Praktische info 

Wanneer vindt het kamp plaats? 

Het kamp is zoals elk jaar in juli, hieronder vindt u de data voor het kamp per leeftijdscategorie. De 

kamplocatie ligt op een uur rijden van Wachtebeke. Wij vragen om jullie zoon af te komen zetten op 

het kampterrein. Indien u zelf niet kan rijden, kan uw zoon waarschijnlijk wel carpoolen met een 

vriendje! Mocht dat ook niet lukken, wees dan zeker niet bang om de kampleiders in te lichten en 

dan zorgen wij voor een oplossing! Het exacte uur van aankomst zal later nog meegedeeld worden 

via mail. Uiteraard gaan de Jonghernieuwers en Hernieuwers met de fiets. 

1. Tentenkamp: 

- Jongknapen (5de en 6de leerjaar): Van 14/07 tot 20/07. 

- Knapen (1ste en 2de middelbaar): Van 11/07 tot 20/07. 

- Jonghernieuwers (3de en 4de middelbaar): Van 11/07 tot 20/07.  

- Hernieuwers (5de en 6de middelbaar): Van 11/07 tot 20/07.  

 

2. Binnenkamp: 

- Leeuwkes (1ste en 2de leerjaar): Van 17/07 tot 20/07.  

- Pagadders (3de en 4de leerjaar): Van 14/07 tot 20/07.  

Het kamp is dus met 1 dag opgeschoven van onze traditionele datum ! 

 

Hoeveel kost het kamp? 

- Leeuwtjes: €65 

- Pagadders en Jongknapen: €115 

- Knapen, Jonghernieuwers en Hernieuwers: €150 

 

Laatste kampdag                                                                                                                                                   
Omdat ons kamp samenvalt met dat van de Chiro willen wij de ouders met dochters die meegaan op 
Chiro kamp even geruststellen. Ja, onze bezoekdagen zullen overlappen. Nee, u hoeft u geen zorgen 
te maken. 

In overleg zijn we samen tot een oplossing gekomen. Wij zullen jullie dit jaar ontvangen om 11 uur, 
de Chiro doet dit rond 13 uur. De rit tussen de twee kampplaatsen duurt ongeveer 1 uur en 20 
minuten, laat Google Maps ons weten. 

Op deze manier kunnen de ouders die ook een dochter in de Chiro hebben, gerust eerst hun zoon 
komen ophalen.  Voor de ouders die enkel een zoon in de KSA hebben, zal er niet echt een probleem 
zijn.  
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Medische fiche 
De medische fiche zal ingevuld kunnen worden samen met de kampinschrijving. Beide zijn 

beschikbaar onder het tabblad ‘Kampinschrijving’ op onze website: ksawachtebeke.be 

Gelieve de medische fiche aandachtig in te vullen, dat bespaart ons een pak zorgen! 

 

Bagage 
Ons KSA-kamp vraagt jaarlijks ook de verhuizing van een heleboel materiaal, dat wij zoals steeds met 
de vrachtwagen naar de kampplaats vervoeren. Om jullie vertrek wat makkelijker te maken, 
verzamelen we ook al jullie bagage enkele dagen op voorhand om die met de vrachtwagen mee te 
geven. Zo hoeven jullie niet al te veel mee te sleuren als jullie vertrekken. Jullie krijgen nog een 
exacte datum en uur waarop je deze naar het KSA-lokaal kan brengen. Dit is vooral belangrijk voor de 
Hernieuwers en Jonghernieuwers! 

De andere groepen, die met eigen vervoer naar de kampplaats zullen komen, kunnen uiteraard hun 
bagage meebrengen op de eerste dag van het kamp. Indien u toch wenst om de bagage op de 
vrachtwagen te laden dan kan dit ook uiteraard! 

 

Fiets 

Van de Knapen, Jonghernieuwers en Hernieuwers verwachten we ook dat ze hun fiets meenemen op 

kamp. De Jonghernieuwers en Hernieuwers zullen naar jaarlijkse gewoonte terug met de fiets naar 

het kampterrein gaan. Die van de Knapen zullen vervoerd worden met de vrachtwagen. Bij het 

binnenbrengen van de fietsen zullen we ook een fietscontrole houden, naar aanleiding van talrijke 

fietsproblemen de afgelopen jaren. Hiermee hopen we deze tot het minimum te beperken, want 

niets vervelender dan tijd te verliezen aan een fietsherstelling. 

 

Correspondentie 

Niets leukers dan brieven te krijgen op kamp! Voor schrijflustige ouders, broers, zussen, oma’s, opa’s, 

liefjes, aanbidsters, of anderen vriend(inn)en, slechts één adres: 

Jeugdheem Strijland 

KSA Sint-Hubertus Wachtebeke 

Tav. “Naam kind” (of leider natuurlijk, wij krijgen ook graag al eens post ;) ) 

Strijlandstraat 59b, 1755 Gooik 

Hierbij heb je ook direct het adres waar u uw zoon kan komen halen.  

 

Contact 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds terecht bij: 

Kampleider: 

Zeno De Fleurquin 

zeno@ksawachtebeke.be 

04 71 30 42 58  

mailto:zeno@ksawachtebeke.be
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Inschrijving 

Dit jaar hebben we er weer voor gekozen om net zoals onze gewone inschrijving, de kamp 

inschrijving digitaal te doen. Op onze website (ksawachtebeke.be) vind je de nodige info om jullie 

zoon in te schrijven voor het kamp. De uiterste datum om in te schrijven is 30 juni.  

Financiële hulp 
Wij proberen steeds de kostprijs van ons kamp zo laag mogelijk te houden omdat we willen dat 

iedereen een kans moet hebben om mee te gaan op kamp. Hieronder vindt u links naar de 

verschillende ziekenfondsen. Dit is omdat bijna alle ziekenfondsen kamp- en lidgeld terugbetalen. 

Hoeveel en hoe is per ziekenfonds anders.  Soms moet je een kopie maken van de lidkaart, soms een 

formulier downloaden en laten invullen door de groepsleiding. Deze formulieren mogen jullie altijd 

afgeven aan een leider en dan bezorgen wij u die ingevuld terug.  

Het is ook mogelijk om met een afbetalingsplan te werken. Indien u daar gebruik van wenst te maken 

kan u contact opnemen met de kampleider Zeno. Dan zal er samen bekeken worden hoe we dit 

afbetalingsplan praktisch gaan regelen.  

Voor Christelijke Mutualiteit (CM): 

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrije-tijd/jeugdvereniging.jsp 

 

Voor Partena: 

http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-

terugbetalingen/kampen-en-meerdaagse-activiteiten 

 

Voor Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ): 

https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen 

 

Voor Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ): 

https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/kampvergoeding/ 

 

Voor Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: 

http://www.nzvl.be/jouw-voordelen/voordelen-voor-kinderen 

 

Voor Socialistische Mutualiteiten: 

Bond Moyson Oost-Vlaanderen: 

http://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingen-

ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/jongerenvoordeel/Pages/Speelplein-en-

vakanties.aspx 

 

Voor Liberale Mutualiteit: 

Oost-Vlaanderen: 

http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Kinderen-en-

jongeren/jeugdbeweging/Pages/DefaultArticle.aspx 
 

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-tijd/vrije-tijd/jeugdvereniging.jsp
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/kampen-en-meerdaagse-activiteiten
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/kampen-en-meerdaagse-activiteiten
https://www.oz.be/vakantie/voordelen/jeugdbewegingskampen
https://www.vnz.be/voordelen-terugbetalingen/kampvergoeding/
http://www.nzvl.be/jouw-voordelen/voordelen-voor-kinderen
http://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/jongerenvoordeel/Pages/Speelplein-en-vakanties.aspx
http://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/jongerenvoordeel/Pages/Speelplein-en-vakanties.aspx
http://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/jongerenvoordeel/Pages/Speelplein-en-vakanties.aspx
http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Kinderen-en-jongeren/jeugdbeweging/Pages/DefaultArticle.aspx
http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Kinderen-en-jongeren/jeugdbeweging/Pages/DefaultArticle.aspx
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De uitrusting voor Leeuwkes, Pagadders en Jongknapen 

Slaapgerief: 

- Pyjama 

- Slaapzak 

- Slaapmatje of luchtmatras 

- Eventueel een kussen of teddybeer 

Wasgerief: 

- 2 washandjes, washanddoek en badhanddoek 

- Kam, zakspiegeltje 

- Zeep of eventueel douchegel 

- Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

- 10 gesigneerde wasknijpers 

Eetgerief: 

- 2 duidelijk gesigneerde keukenhanddoeken 

Kledij: 

- Spelkledij (T-shirts en shorts) 

- Voldoende ondergoed 

- Voldoende kousen (iedere dag een paar) 

- Een warme pullover 

- Zwembroek en handdoek 

- Zakdoeken 

- Sportschoenen, sandalen, bottines,… (voor stap-, bos-, en pleinspelen) 

- Pantoffels of slippers 

- Verkleedkledij naar het kampthema 

- Regenkledij voor mindere dagen 

- Zonnebril, zonnebrandolie en petje 

Extra: 

- Linnenzak voor de vuile kledij 

- Strips 

- Schrijfgerief, enveloppen en briefpapier 

- Zakgeld (max. 5 euro voor dagtocht) 

- Eventueel persoonlijke medicatie 

- Europese ziekte verzekeringskaart  

- 1 mondmasker in een afgesloten zakje 

- Identiteitskaart / kids-ID 
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De uitrusting voor Knapen,  Jonghernieuwers en Hernieuwers 

Slaapgerief: 

- Pyjama 

- Slaapzak 

- Slaapmatje of luchtmatras met originele stoppen 

Wasgerief: 

- Washandjes 

- Handdoeken en badhanddoeken 

- Zwembroek 

- Kam, wasknijpers en zakspiegeltje 

- Zeep of douchegel 

- Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

Eetgerief: 

- Bestek: mes, vork, lepel, lepeltje 

- Drinkbeker die bestand is tegen warme dranken 

- Gamellen 

- 2 potten choco 

- 2 duidelijk gesigneerde keukenhanddoeken 

 

Kledij: 

- Perfect KSA uniform (hemd, das) 

- Voldoende kousen (iedere dag een paar) 

- Spelkledij (T-shirts en shorts) 

- Voldoende ondergoed 

- Zakdoeken 

- Warme pullover 

- Regenkledij of anorak 

- Stevige en waterdichte stapschoenen 

- Laarzen voor extreem regenweer 

- Allerhande zonwerend materiaal: petjes, brillen, zonnecrème, … 

Extra: 

- Een lunchpakket voor de eerste dag 

- Linnenzak voor vuile kleren 

- Schrijfgerief, enveloppen en briefpapier 

- Eventueel persoonlijke medicatie 

- Zakgeld voor dagtocht 

- Europese ziekteverzekeringskaart 

- 3 mondmaskers in een afgesloten zakje 

- Identiteitskaart  
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Kamptips 

- Dure kledij heb je niet nodig om op te vallen op kamp. De enige echte kledij waar wij naar 

verlangen, is spelkledij. 
- Iedereen tekent zijn kledij met “het kruisje” of vertrekt in witte sportschoenen. ZET DUS 

ZEKER JE NAAM IN AL JE KLEDIJ EN OP AL JE EIGENDOMMEN! Zo hoeven wij na het kamp 

geen winkel te beginnen met verloren voorwerpen.  
- Laarzen zijn altijd handig bij hevig regenweer, maar om te spelen zijn deze niet echt handig. 

Een extra warme trui neemt altijd te veel plaats in bij het pakken, maar deze kan zo 

aangenaam zijn bij een avondspel. Bekijk steeds het weerbericht voor je jouw valies maakt 

en laat je leiden (of misleiden) door Frank en Sabine. 
- Als je ’s nachts even naar het toilet moet, kan het wel eens donker zijn om de tent te 

verlaten, of kan de deur wel eens ver van jouw bed zijn. Een zaklamp geeft het nodige licht in 

het donker om veilig en rustig de ruimte te verlaten. Wie zijn zaklamp veel nodig heeft kan 

best een extra paar batterijen meenemen. 

Verboden:  

- Laptop, Nintendo of PlayStation zijn helemaal niet nodig op kamp! Laat deze dan ook thuis 

want de leiding neemt deze zaken in beslag! Voor de tentenkampers is een GSM wel 

noodzakelijk, maar houd hierbij rekening dat deze ook door leiders in beslag worden 

genomen. Je krijgt deze af en toe eens terug om het thuisfront te laten weten dat je hen mist 

en hoe goed het wel niet is op kamp!  
- Elektrische apparaten in het algemeen zijn zinloos en een overbodige luxe op Jongknapen-, 

Pagadders- of leeuwkeskamp. 
- Sigaretten, alcohol en drugs zijn absoluut uit den boze en het bezit hiervan wordt NIET 

getolereerd! 
- Mama’s, papa’s, zussen en co zijn niet wenselijk op kamp. Berg ze dus zorgvuldig op in de 

kast voor je vertrekt op kamp. Alleen op die manier vind je hen na het kamp nog steeds in 

deftige staat terug. 

Verplicht: 

- IDENTITEITSKAART vergeet je zeker niet mee te nemen. Je identiteitskaart zal worden 

afgegeven aan de leiding op de eerste kampdag en zal zorgvuldig bewaard worden. 

- Voor de tentenkampers is het perfecte KSA- uniform verplicht (hemd en sjaaltje rond de 

nek). Ook voor binnenkamp is het altijd leuk om iedereen in volledig uniform te zien, maar 

dit is geen verplichting!  

- Bij het vertrek wordt ook iedere tentenkamper in uniform verwacht, evenals bij de 

ochtendformatie en bij uitstappen tijdens het kamp. 

- Een kleine rugzak om een lunchpakket en drinken mee te nemen op dagtocht. 
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Gooik, parel van het Pajottenland ! 

Gooik noemt zichzelf ‘de parel van het Pajottenland’. Of dit de waarheid is kunnen jullie zelf komen 

uitmaken tijdens het kamp! Gooik is een gemeente in Vlaams-Brabant en telt meer dan 9000 

inwoners. Met een oppervlakte van 40,21 km² is de gemeente net iets groter dan ons mooie 

Wachtebeke. Gooik werd reeds in de 9e eeuw (!) vermeld als bezit van de Sint-

Gertrudusabdij te Nijvel. Vervolgens kwam deelgemeente Gooik, tot aan het einde van de 18e eeuw, 

in het kwartier van Brussel van het hertogdom Brabant te liggen. In 1977 werden de Pajotse 

gemeenten Gooik, Kester, Leerbeek en Oetingen tussen Halle en Ninove samengevoegd tot de 

fusiegemeente Gooik. 

 

Kampplaats 

Ons kampterrein is het jeugdheem van de lokale jeugdverenigingen van Gooik. Het terrein bestaat uit 

een groot gebouw met voldoende slaapruimte. Er is ook een speelterrein aan verbonden en er is 

plaats voorzien om een gezellig kampvuur te maken. Daarnaast is Gooik omringd door bos waardoor 

we ook tijdens dit kamp één kunnen worden met de natuur rondom ons. 

De Leeuwtjes en Pagadders zullen ten volle kunnen genieten van alle voorzieningen die het gebouw 

biedt. De jongknapen zullen er gedeeltelijk van kunnen genieten aangezien zij buiten in tenten zullen 

slapen. De oudsten zullen geen voet binnenzetten in het gebouw want zij zullen 10 dagen buiten 

leven, weg van alle onnodige luxe. En alle leden zullen kunnen genieten van het speelterrein! 

 

Kamptekstjes 

Op de volgende pagina’s maken jouw leiders je warm om mee te gaan op kamp. De leiders spreken 

elke groep aan, dus ga op zoek naar jouw kamptekstje! 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Gertrudusabdij_(Nijvel)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sint-Gertrudusabdij_(Nijvel)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijvel
https://nl.wikipedia.org/wiki/18e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartier_van_Brussel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
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Beste jongknapen 

Helaas zit ons KSA-jaar er weer op. Niet getreurd want zoals 

gewoonlijk sluiten we af met ons spetterend kamp. 

Als je je afvraagt wat het kamp is dan kunnen we alleen maar zeggen: 

8 dagen vol plezier, leuke spelletjes en heel lekker eten. 

Dit jaar mogen jullie jullie cowboy of indianen pak uit de kast halen 

want we gaan op kamp in The Far West. We zullen jullie omtoveren 

tot echte cowboys en indianen.  

We hopen dat we jullie allemaal mogen verwelkomen op ons western 

kamp. Hopelijk hebben jullie er zin in want wij kijken er alvast enorm 

naar uit.  

Greetings and see you in the wild west ! 

Lucky Luuk, Capoentje, Ofniezie, Kowalski and Jan Zonder Vlees 
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Uch cowboysss knapen, 

Het KSA jaar met jullie favoriete leiding zit er jammer genoeg bijna 

op. Het einde van een KSA jaar betekent natuurlijk ook dat de grote 

vakantie begint met als hoogtepunt een KSA kamp! Dit jaar dompelen 

we ons 10 dagen onder in de wereld van de Cowboys, Indianen, …  

We gaan 10 dagen lang gekke spelletjes spelen in the Wild West! 

Rooftochten bij de indianenstammen, boeven vangen als sheriffs en 

nog zo veel meer! 

Wij hopen dat jullie ons allemaal komen vergezellen in het Wilde 

Westen, zodat we onvergetelijke avonturen tegemoet kunnen gaan 

die we nog jaren kunnen voortvertellen. 

 

Jullie opperhoofden Tymen, Arthur en Camiel 
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