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Voorwoord van de kampleider
Beste leden en ouders
Voor u is het kampboekje van KSA Wachtebeke geprojecteerd deze bevat praktische
informatie per leeftijdscategorie omtrent het jaarlijks kamp, in juli. Het thema van dit jaar is
‘Vikingen’. Jullie zonen zullen worden omgetoverd in echte stoere Vikingen en het
kampterrein zal het decor worden van een heus slagveld op zee. Op zee? Inderdaad op zee,
we gaan dit jaar de zee na bootsen op de wateren rond het prachtige Wilsele. Een mooi dorp
nabij Leuven. We gaan daar het hele kamp leven als echte Vikingen. Elke dag staan er super
activiteiten gepland. We zonderen ons af van de bewoonde wereld en trekken op
plundertochten naar het bos. We laten onze manieren thuis en gaan eten en feesten zoals
de echte Vikingen. We trekken de zee op en gaan laten zien hoe sterk we zijn. Kortom we
gaan ons amuseren!
Dit kamp wordt weliswaar een speciaal kamp. De vijand van de Vikingen is in dit geval niet
West-Europa, waar ze hun plundertochten hielden, maar Corona. Er zullen verschillende
aanpassingen gebeuren om ons kamp zo goed en hygiënisch mogelijk te laten verlopen.
Vanuit KSA Nationaal hebben we een heel draaiboek gekregen om alles veilig te laten
verlopen. Wij gaan deze regels toepassen. Maar wees niet bang, uw zoon zal hier zo weinig
mogelijk van merken. Wij gaan er alles aan doen om er toch een top kamp van te maken. Het
zal onvergetelijk worden! Er zullen een paar praktische zaken later worden meegedeeld
aangezien er nog zaken moeten geregeld worden maar jullie worden op de hoogte
gehouden via mail.
Bij vragen mag je mij altijd contacteren!
Harige groeten,
Viking Luigi

Corona maatregelen

Deze pictogrammen zijn een korte “samenvatting” van het draaiboek dat wij ontvangen hebben. U
kan het draaiboek ten allen tijde terugvinden op https://www.ksa.be/corona. Wij doen ons best om
dit draaiboek zo goed mogelijk op te volgen. Als u na het lezen nog vragen hebt omtrent maatregelen
die wij nemen kan u altijd contact opnemen met ons.

Wanneer mag mijn zoon niet mee op kamp?
Er is één punt uit het draaiboek waar we de nadruk op willen leggen. Dat is het punt omtrent ziekte
en risicogroepen.
Als uw zoon behoort tot de risicogroep moet hij toestemming krijgen van de dokter om mee te
mogen op kamp.
Als uw zoon ziek is tot 5 dagen voor de startdatum van het kamp, zal hij niet kunnen meegaan op
kamp. Wij rekenen hierbij op de eerlijkheid van de ouders dat ze hun zoon toch niet laten deelnemen
aan het kamp. Wij weten dat dit een grote domper is maar dit zijn de regels en anders lopen we het
risico om het hele kamp te moeten stopzetten.
Indien uw zoon dus ziek is tot 5 dagen voor kamp dient u contact op te nemen met de kampleider.
Uiteraard betalen wij het volledige bedrag terug.

Medische fiche
De medische fiche zal later via mail worden opgestuurd. De medische fiche moet verplicht ingevuld
worden en moet bij het afzetten van jullie zoon worden afgegeven aan de leiding.

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. Het
kamp is in Wilsele. Dat is een dik uur rijden vanuit Wachtebeke. Vanwege Corona willen we het
openbaar vervoer vermijden. Daarom vragen we om uw zoon op de kampplaats zelf af te zetten. Als
dit niet mogelijk is kunt u afspreken om te carpoolen. Als dat niet lukt kunt u contact opnemen met
iemand van de leiding. Hoe dit praktisch geregeld wordt, gaan we laten weten via mail. Uiteraard
gaan de Jonghernieuwers en Hernieuwers met de fiets. Het kamp eindigt op 19/07. Dit jaar zonder
bezoekdag. Wanneer en waar u uw zoon kan komen ophalen, laten we ook nog via mail weten.
1. Tentenkamp:
- Jongknapen (5de leerjaar t.e.m. 6de leerjaar): Van 13/07 tot 19/07.
- Knapen (1ste middelbaar t.e.m. 2de middelbaar): Van 10/07 tot 19/07.
- Jonghernieuwers (3de t.e.m. 4de middelbaar): Van 10/07 tot 19/07.
- Hernieuwers (5de middelbaar): Van 10/07 tot 19/07.
2. Binnenkamp:
- Leeuwkes (1ste t.e.m. 2de leerjaar): Van 16/07 tot 19/07.
- Pagadders (3de t.e.m. 4de leerjaar): Van 13/07 tot 19/07.

Hoeveel kost het kamp:
-

Leeuwtjes: €65
Pagadders en Jongknapen: €115
Knapen, Jonghernieuwers en Hernieuwers: €150

Bagage:
Dit jaar zal de bagage regeling anders verlopen. Enkel de Hernieuwers en Jonghernieuwers brengen
hun bagage binnen. Deze bagage zal worden meegenomen op de camion. Jullie krijgen nog een
exacte datum en uur waarop je deze naar het KSA-lokaal kan brengen. De Knapen, Jongknapen,
Pagadders en Leeuwtjes moeten de bagage niet op voorhand verzamelen. De bagage mag worden
meegenomen op het moment dat u jullie zoon afzetten.

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. De Knapen moeten hun fiets binnen brengen zodat die mee kan op de camion.
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:
Dit zijn de gegevens voor de mensen die een brief willen opsturen.
Damiaanscouts Wilsele-Putkapel
KSA Sint-Hubertus Wachtebeke
Tav. “naam kind”
Berghoekstraat 15 3012 Wilsele

De uitrusting voor Leeuwkes, Pagadders en Jongknapen op kamp:
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 pull-over
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

De uitrusting voor Knapen, Jonghernieuwers en Hernieuwers:
Slaapgerief:
-

Pyjama
Slaapzak
Slaapmatje of luchtmatras met originele stoppen

Wasgerief:
-

Washandjes
Handdoeken en badhanddoeken
Zwembroek en handdoek
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 pull-over
Verkleedkledij naar het kampthema
Regenkledij of anorak
Stevige en waterdichte stapschoenen
Laarzen voor extreem regenweer
Allerhande zonnewerend materiaal

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

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” zo hoeven wij na het kamp geen winkel te
beginnen met verloren voorwerpen. ZET DUS ZEKER JE NAAM IN AL JE KLEDIJ EN OP AL JE
EIGENDOMMEN!

-

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:
-

GSM en andere computertoestanden zijn helemaal niet nodig op kamp! Laat deze dan ook
thuis want de leiding neemt deze zaken in beslag!

-

Sigaretten, alcohol en drugs zijn absoluut uit den boze en het bezit hiervan wordt NIET
getolereerd!

-

Elektrische apparaten zijn zinloos op tentenkamp en overbodige luxe op Jongknapen-,
Pagadders- of leeuwkeskamp.

-

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).
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 mee te nemen op dagtocht.

Informatie over de kampplaats:
Omgeving
Wilsele is een plaats en sinds de fusie van 1977 een deelgemeente van de stad Leuven in
de Belgische provincie Vlaams-Brabant. De deelgemeente bestaat uit twee grote kernen: WilseleDorp en Wilsele-Putkapel. Ze worden geografisch van elkaar gescheiden door het in 1752 in gebruik
genomen Kanaal Leuven-Dijle, in de streek beter bekend als de Leuvense Vaart, en hiervoor al langer
door de rivier de Dijle.

Kampplaats
Ons kampterrein is van de lokale scouts van Wilsele-Putkapel. Het terrein bestaat uit een groot
gebouw met alle voorzieningen. Er is ook een groot speelterrein aan verbonden en er is plaats
voorzien om een gezellig kampvuur te maken.
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 binnen zetten in het gebouw want zij zullen 10 dagen buiten
leven. Weg van alle nodige luxe.

Inschrijving
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om net zoals onze gewone inschrijving, de kamp inschrijving
digitaal te doen. Op onze website 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
We weten dat dit een moeilijke periode is voor veel mensen. Daarom proberen we de kostprijs van
ons kamp zo laag mogelijk te houden omdat we willen dat iedereen een kans heeft om mee te gaan
op kamp. Hieronder vind je 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 we 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. 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-enterugbetalingen/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/terugbetalingenledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/vrije-tijd/jongerenvoordeel/Pages/Speelplein-envakanties.aspx
Voor Liberale Mutualiteit:
Oost-Vlaanderen:
http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/Kinderen-enjongeren/jeugdbeweging/Pages/DefaultArticle.aspx

Contact:
Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht bij:
Kampleider/Hoofdleider Loïc Van Himme:
loicvanhimme@hotmail.be, 0032475632979.

Kampteksten per leeftijdscategorie

Dag Stoere Leeuwtjes,
Om mee te gaan op Vikingkamp zullen jullie
eerst de Viking tot bij de boot moeten
leiden.
Hopelijk lukt het jullie!
Tot op kamp!
Elias, Lucas, Niels, Camiel

We vonden deze
, kan je
me helpen deze te
ontcijferen?

Beste Jongknapen
Dit jaar gaan we op viking kamp! Waar jullie zullen leren om een echte
viking te worden. Met deze afbeelding kunnen jullie al de eerste stap
zetten naar jullie rijkdom en kennis. ontwerp het coolste wapenschild
dat ooit gezien is! Zodat wij op kamp jullie geweldige schilden kunnen
gebruiken om de vijanden af te schrikken!

Kæru vinir
Voor jullie betekenen deze twee woorden waarschijnlijk niks, maar geboren en getogen
vinkingen zijn er niet vies van. Ook wij, jullie fantastische leiding, hebben besloten om ons te
laten onderdompelen in de heidense manier van leven.
Niet zo lang geleden, voor de quarantaine, zaten wij rustig aan de Langelede de eendjes te
voederen. Toen plots een waanzinning vikingschip naar ons toe kwam gevaren. Met volle
snelheid duwden ze zich voort met hun pedels op het warme beton van de straten. Ze losten
hun anker en kwamen tot stilstand recht voor ons. Wij, verbaasd tot en met, gaapten naar
de langharige en boertige mannen. Een van de mannen sprong uit de boot en verzwikte zijn
enkel omdat hij in een putje was gaan staan. Jammer want dat verpeste wel zo wat het
‚Hollywood-film-gevoel‘.
Soit, huppelend ging de viking weer aan boord en sprak ons dan maar van daar aan. Alle
geluk dat wij hadden besloten om de dag ervoor nog vlug een cursus oude scandinavische
talen te volgen anders hadden we er niet veel van verstaan. Wij, de voorbeeldige en
leergierige gasten die wij zijn, hadden natuurlijk goed opgelet en verstonden dus alles wat ze
zeiden.
Ze vroegen ons:
„Hver ert þú? Við erum mega sterkir víkingar en höfum misst leiðina. Við sigldum í átt að
Wessex til að gera einhverja herfang þar en nú erum við hér og við vitum ekki hvernig við
eigum að komast aftur til Norðursjóar.“
Het duurde niet lang of leider Zeno had zijn telefoon al bij de hand en zocht op hoe ze daar
konden geraken. Hij handigde de gsm over aan de viking die dat ‚ skrýtinn hlutur‘ liet vallen
en zijn bijl erin plantte. Vet kut voor Zeno die nu een nieuwe gsm moet kopen. De vikingen
vervolgden hun verhaal en zeiden:
„Fyrirgefðu klumpurnar en við höfum ekki það sem við komum frá. Að auki hef ég líka á
tilfinningunni að það sé mjög ávanabindandi og að það gefi frá sér 5G sem gerir okkur öll
veik.“, zei de naïve viking.
We besloten uiteindelijk dan maar gewoon met hen mee te gaan om hen de weg te leiden
en daar begon ons avontuur. Voor we goed dan wel vertrokken waren zaten we al met een
probleem. Tijdens onze babbel was het water in de langelede verlaagd en zat de boot dus
vast. Best beu dachten de vikingen, maar gelukkig waren wij er nog. We sprongen uit de
boot en pasten natuurlijk goed op voor het putje waar die viking zijn enkel had verstuikt.
Enkel Dario slaagde erin om in een ander, dieper putje te springen. Maar Dario had amper
een krasje omdat hij zo breed is. We gingen naar de achterkant van de boot en begonnen
met duwen. We duwden de boot dagen aan een stuk tot we eindelijk in Knokke aankwamen.
Daar besloten we dan even een ijsje te gaan halen terwijl de vikingen de mensen op het
strand aan het beroven waren.
Toen we terugkwamen vaarden we richting de horizon om ons avontuur te beginnen. Vele
dagen gingen voorbij toen we plots werden aangevallen door een mega inktvis. We slaagden

erin om de inktvis te doden, maar we waren niet op tijd. De mega inktvis was er namelijk in
geslaagd om Jeroen, de viking met de omgeslagen enkel op te fretten dus die was dood.
Toen kwamen we aan in Engeland, ondanks dat we al lang geen 4G meer hadden om google
maps te laten werken. We hebben gewoon geluk gehad denk ik.
Daar aangekomen hebben we wat geroofd en zo van die dingen. Toen waren wij het beu en
hebben we afscheid genomen van de vikingen die ons toen zelf al zagen als één van hen. We
sprongen in het water en begonnen onze zwemtocht terug. Op de achtergrond hoorden we
ze nog roepen:
„Nei ekki fara frá okkur, þú ert svo flott, sterkur, kynþokkafullur, greindur, fyndinn,
skemmtilegur, ljúfur og allt gott“
Maar we zwommen door. Na een kleine 3 uur te zwemmen kwamen we terug aan in
Knokke. Daar namen we een taxi naar Wachtebeke. Omdat de taxi-chauffeur ons verhaal zo
zot vond gaf hij ons 300 euro. Daarmee kon Zeno een nieuwe gsm kopen en moest daar dus
zelf niet voor betalen, wat ook wel tof was.
Eind goed al goed. En mocht je ons niet geloven, hier is een foto van ons tijdens onze
avonturen. Sorry ons haar lag niet zo goed..

Ow we waren dit bijna vergeten met dat hele verhaal. Hoe een mens toch dingen uit het oog
kan verliezen he als hij zich amuseert. Wij nodigen jullie dus uit voor ons mega tof kamp en
rarara wat het thema is! Juist ja vikingen, komt dat niet goed uit zeg!!!! Nu zullen wij jullie
eens opleiden tot echte heidenen die zelf je ouders na 10 dagen niet meer in huis willen!
PS: de tekst is ijslands voor mocht je het willen vertalen

Beste Jonghernieuwer,
De zomervakantie is in zicht. Ondanks dat het schooljaar een rare afsluiter was, blijven wij wel trouw
aan één traditie. We gaan op kamp!
Hopelijk staat jullie stalen ros (bij sommigen roest ros) al klaar want dit jaar gaan we met de vélo op
kamp, en dan wel nog direct op buitenlandskamp. Meer nog, naar het zon overgoten Nederland! Het
land van de kaas en de mossels.
Meer specifiek “Zierikzee”.
Tien dagen lang dompelen we ons helemaal onder in de wereld van de Vikingen.
Altijd al eens willen weten hoe het voelt om een stinkende man met lang haar en een snor te zijn?
Dat zullen we op kamp ontdekken! Dus laat jullie haar en snor alvast maar groeien en het stinkende
aspect behandelen we wel éénmaal we op kamp zijn

We hebben wel één opdracht voor jullie mee mogen op kamp. Wie het origineelste ‘laatste woord’
van deze viking weet door te sturen in onze groep chat krijgt de tip over de leukste activiteit die op
kamp zal plaats vinden…. Veel succes!

Harige groeten,
de Leiding.

.
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