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Beste	KSA’ers	en	KSA-sympathisanten,	het	einde	van	het	werkjaar	in	
de	KSA	 ligt	 ondertussen	 al	 een	maand	achter	ons,	maar	binnenkort	
gaan	 we	 gelukkig	 weer	 op	 groot	 en	 klein	 kamp!!!	 In	 deze	 laatste	
editie	van	de	klaroen	jaargang	2017-2018	willen	we	u	dan	ook	graag	
bondig	aan	de	hand	van	foto’s	uitleggen	wat	deze	kampen	inhouden.	
Waar	we	naar	toe	gaan	en	waar	uw	zoon	zich	aan	kan	verwachten	als	
hij	 de	 wijze	 beslissing	 heeft	 genomen	 om	 mee	 op	 kamp	 te	 gaan.	
Daarnaast	geven	wij	u	een	gedetailleerde	check	list	van	wat	uw	zoon	
allemaal	dient	mee	te	nemen	op	die	kampen.	Wij	wensen	u	tot	slot	
vanwege	 de	 hele	 KSA-groep	 allen	 een	 fantastisch	 en	 deugddoende	
vakantie	toe	en	zien	alle	leden	hopelijk	present	op	de	zomerkampen	
en	in	september!	

	
Alvast	veel	leesplezier!	J		
Aaron	Van	Acker.	
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Dit	 jaar	 zal	 ons	
traditioneel	 klein	
kamp,	 een	 heus	
avontuur	 voor	
onze	 jongste	
leden,	 zich	
afspelen	 in	 het	
Jagershuis	 in	
Tessenderlo.	 Bij	
deze	 willen	 we	
dus	 al	 onze	 piepedollen,	 speelvogels	 en	 krabbekoningen	 al	 warm	
maken	voor	een	van	de	tofste	weken	ooit.	Dit	jaar	vindt	het	kamp	in	
tegenstelling	tot	andere	jaren	plaats	van	12	tot	19	augustus.			

Zoals	elk	jaar	gaan	we	naar	ons	kamphuis	met	het	openbaar	vervoer.	
We	verzamelen	allemaal	aan	het	station	in	Aalter	op	12	augustus	om	
8u45.	 Na	 een	 uitgebreid	 afscheid	 en	 de	 laatste	 info,	 vertrekken	we	
eindelijk	op	kamp!	

Het	kamphuis	is	een	oude	hoeve	die	helemaal	gemoderniseerd	is.	Er	
zijn	 diverse	 slaapzalen	 met	 bedden,	 je	 hoeft	 dus	 geen	 luchtmatras	
mee	te	nemen.	Hiernaast	is	er	ook	een	grote	keuken	waar	de	fourage	
het	eten	van	op	en	top	kwaliteit	zal	klaar	maken.	We	zullen	dus	zeker	
niet	verhongeren.	

Het	kampterrein	is	zo’n	2000	m2	groot,	genoeg	plaats	dus	om	ons	te	
amuseren.	We	zullen	tal	van	activiteiten	doen	gedurende	het	kamp.	
Zo	organiseren	we	elk	 jaar	een	voetbaltoernooi	om	te	kijken	wie	de	
beste	voetballers	onder	ons	zijn.		

Klein Kamp	
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Voor	 de	 echte	 survival	
fans	 organiseren	 we	 een	
paracommandopiste	 om	
onze	conditie	op	de	proef	
te	 stellen.	 Daarnaast	
doen	 we	 ook	 nog	
verschillende	spelletjes	in	
het	dorp	en	het	bos.	Het	
kampterrein	 ligt	 midden	
in	 het	 natuurpark	
Gerhagen	 en	 is	 omringd	
door	het	natuurreservaat	
‘den	 Houterenberg’.	 Het	
bos	 is	 dus	 een	 knap	
staaltje	natuur!	

Op	het	 programma	 staan	 verder	 nog	 enkele	 tochten.	 Zo	 verkennen	
we	de	buurt	a.d.h.v.	een	 fakkeltocht.	Daarnaast	 zullen	we	ook	eens	
wat	 vroeger	dan	normaal	opstaan	voor	onze	dauwtocht	waarna	we	
lekkere	croque-monsieurs	eten	in	een	prachtige	omgeving.	Natuurlijk	
zullen	we	ook	nog	naar	het	subtropisch	zwembad	gaan	dat	op	10	km	
van	ons	kampterrein	ligt.	

Het	kamp	sluiten	we	af	met	een	groots	maar	veilig	kampvuur	waarbij	
we	elkaar	onze	beste	moppen	en	verhalen	vertellen.	
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Dit	 jaar	 zal	 Siemen	 Blanckaert,	 leider	 bij	 de	
piepedollen	het	kamp	in	goede	banen	leiden	
en	 er	 voor	 zorgen	 dat	 jullie	 er	 enkel	 maar	
mooie	 herinneringen	 aan	 overhouden.	
Siemen	 heeft	 al	 2	 jaar	 leiding	 aan	 de	
piepedollen,	Hij	wordt	ondersteund	door	de	
vaste	 leidingsploeg	 en	 interim-leiding	
(leiding	 in	 spe).	 Samen	met	 hen	 zal	 Siemen	
voor	een	spetterend	kamp	zorgen.	

De	 leiding	 komt	 begin	 juli	 nog	 langs	 bij	 u	 thuis	 om	 uw	 zoon	 in	 te	
schrijven.	
Indien	u	nog	vragen	heeft,	aarzel	dan	niet	om	ons	te	contacteren:	

Siemen	Blanckaert	

GSM	04	68	19	47	97	

Facebook	pagina	‘KSA	Maldegem”	

Email:	ksa.maldegem@gmail.com	

	

Om	het	vertrek	zo	gemakkelijk	mogelijk	te	laten	verlopen,	vragen	we	
om	 de	 bagage	 al	 op	 zaterdag	 11	 augustus	 om	 17u	 naar	 de	 KSA-
lokalen	te	brengen	zodat	we	deze	alvast	kunnen	inladen.	

ADRES	BRIEVEN	 	 (gelieve	er	ook	KSA	Maldegem	–	Naam	zoon	bij	 te	
schrijven)	

Het	Jagershuis	

Jagersweg	8		
3980	Tessenderlo	(Limburg)	
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Met	 onze	 oudste	
leden,	 de	 knapen,	
jonghernieuwers	 en	
hernieuwers	 gaan	 we	
dit	 jaar	 naar	
Beaumont.	Beaumont	
ligt	 in	 de	 provincie	
Henegouwen,	 op	
minder	 dan	 20	 km	
van	de	Franse	grens.		Ons	plein	ligt	vlak	bij	de	Salamandertoren,	een	
gebouw	dat	uit	de	middeleeuwen	afstamt.	

Hier	zullen	we	ons	de	volle	10	dagen	terugtrekken	in	de	natuur.	We	
vertrekken	op	20	juli	en	spreken	om	8u30	af	aan	de	KSA	lokalen.	Dit	
jaar	gaan	we	zowel	in	het	doorgaan	als	in	het	terugkeren	met	de	bus.	
Gelieve	dus	allemaal	op	tijd	te	komen!	

Groot Kamp	
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Wanneer	we	aankomen	zullen	we	na	het	eten	van	ons	 lunchpakket,	
direct	beginnen	met	het	opzetten	van	de	tenten.	Dan	 is	het	 tijd	om	
onze	 bedden	 en	 eettafel	 sjorren.	 Hier	 maken	 we	 een	 waar	
functioneel	 kunstwerk	 van.	 Als	 afsluiter	 zullen	 we	 nog	 onze	
kookvuren	maken.		

Onder	 het	 motto	 wat	 je	 zelf	 doet,	 doe	 je	 meestal	 beter	 zullen	 we	
(bijna)	elke	middag	ons	eigen	middagmaal	koken	op	deze	vuren.	

Tijdens	 dit	 kamp	 doen	
we	 ook	 tal	 van	
activiteiten.	 Zo	 gaan	we	
op	 dauwtocht,	 spelen	
we	een	voetbaltoernooi.	
Maar	 hiernaast	 maken	
we	 ook	 een	 	 zweethut	
met	 de	 hernieuwers	 en	
spelen	 we	 stratego	 om	
middernacht!	 Op	
tweedaagse	 stappen	we	
dan	 naar	 een	 grote	 stad	 in	 de	 buurt	 waar	 we	 dan	 een	 slaapplek	
zoeken.	
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’s	Ochtends	en	‘s	avonds	wordt	het	eten	door	een	fourage	verzorgd.	
Zo	zullen	zij	er	voor	zorgen	dat	we	steeds	veel	energie	hebben	voor	
onze	activiteiten.	Op	het	menu	staan	er	dan	bv.	Frieten	met	stoverij,	
Spaghetti,	BBQ,	havermoutpap,	Engels	ontbijt	etc.	We	gebruiken	de	
plaatselijke	 beek	 en	 zelf	 geconstrueerde	 douche	 voor	 onze	
persoonlijke	hygiëne.	Hiervoor	maken	we	ook	altijd	een	dam	en	een	
steiger.	

Ook	dit	kamp	sluiten	we	af	met	een	groot	kampvuur.	

	

Dit	 jaar	 zal	 Michiel	
Verborgt	 kampleider	 van	
dienst	 zijn.	Hij	heeft	 sinds	
dit	 jaar	 samen	 met	 Jens	
leiding	aan	de	oudste	ban,	
de	hernieuwers.	Hij	is	een	
van	 de	 “veteranen”	 in	 de	
KSA.	 We	 kunnen	 dus	
zonder	 twijfel	 zeggen	 dat	
het	ook	dit	 jaar	weer	een	
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top	 kamp	 wordt! Mocht	 u	 nog	 vragen	 hebben	 kan	 u	 steeds	 bij	
Michiel	terecht. 

Michiel	Verborgt	

0478	19	71	18	

Facebook	pagina	‘KSA	Maldegem”	

Email:	ksa.maldegem@gmail.com	

	

ADRES	BRIEVEN	(gelieve	er	ook	KSA	Maldegem	–	Naam	zoon	bij	te	
schrijven)	

rue	Alfred	Rousseaux	3		

6500	Leugnies	Belgique 
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Eetgerief		
o	Gamel	of	bord	(1	voor	soep,	1	voor	hoofdgerecht)		
o	Drinkbeker		
o	Bestek	(mes,	vork,	lepel)		
o	3	keukenhanddoeken		
o	1	stuk	eten	voor	de	fourage	(bv.	charcuterie	of	beleg)		
o	Lunchpakket	voor	de	eerste	middag		
	
Kledij		
o	Ondergoed		
o	Sokken		
o	Zakdoeken		
o	Sportieve	kledij	(shorts,	sportschoenen)		
o	Broeken	(lang	en	kort)		
o	Zwemgerief	en	waterschoenen		
o	Regenkledij	en	laarzen		
o	Warme	trui		
o	T-shirts	(vergeet	je	KSA	T-shirt	en	je	sjaaltje	niet)		
o	Petje	tegen	de	zonneslag	en	zonnecrème		
	
Allerlei		
o	Identitieitskaart	
o	Slaapzak		
o	Zak	voor	vuil	linnen		
o	Zaklamp		
o	Drinkbus		
o	Schrijfgerief,	postzegels,	enveloppen	en	schrijfpapier.		
o	Compeedpleisters	voor	de	voeten		
	
Wasgerief		
o	Handdoek,	washandjes,	badhanddoek		
o	Linnen	wasbakje		
o	Tandenborstel,	tandpasta,	bekertje	,	kam		

Wat meedoen?	
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o	Shampoo	en	douchegel		
	
Bijkomend	voor	klein	kamp	(12	tot	19	augustus)		
o	Kussen		
o	onderlaken		
o	Een	beetje	zakgeld	voor	een	snoepje	te	kopen	op	dagtocht.		
De	 bagage	 moet	 afgegeven	 worden	 op	 zaterdag	 11	 augustus	 om	
17u	aan	de	KSA-lokalen.	
	
Bijkomend	voor	groot	kamp	(20	tot	30	juli)		
o	 Stevig	 touw	 (hoe	 soepeler	 hoe	 beter,	
vinger	dik,	ongeveer	25		
meter	lang)		
o	 Luchtmatras,	 eventueel	 matje	 voor	
tweedaagse	
o	 Grote	 rugzak	 (GEEN	 VALIES)	 voor	 uw	
bagage	 en	 een	 kleine	 rugzak	 voor	
tweedaagse	
o	Waterdichte	schoenen		
o	Aardappelmesje	
	
	
Radio’s,	vuurwerk,	messen,	alcohol,...	zijn	niet	toegelaten	op	kamp.		
	
Drugs	 op	 kamp	 betekent	 onmiddellijk	 terug	 naar	 huis!	 Ook	 je	 GSM	
laat	 je	beter	 thuis,	 in	dringende	gevallen	 kan	er	 altijd	 via	de	 leiding	
contact	worden	opgenomen	met	de	ouders.		
	
Overdreven	snoepen	kan	niet	op	kamp.	We	proberen	iedere	dag	een	
evenwichtige	 maaltijd	 klaar	 te	 maken.	 We	 zullen	 controleren	 op	
snoepen	en	wat	als	teveel	wordt	bevonden	wordt	afgenomen.	
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JUNI	
	 	 	JONAS	 BELLAERT	 03/06/2004	 KNAPEN	

TOON	 SWANKAERT	 08/06/2005	 PIEPEDOLLEN	
STEF	 DE	KEYSER	 13/06/2005	 KNAPEN	
WOUT	 DE	KEYSER	 13/06/2005	 KNAPEN	
Robbe	 VERBEKE	 24/06/2005	 KNAPEN	
TIM	 LIPPENS	 26/06/2008	 SPEELVOGELS	
MICHIEL	 VERBORGT	 26/06/1995	 LEIDING	
MILAN	 DE	SCHINKEL	 28/06/2000	 HERNIEUWERS	
THIJS	 BOGAERTS	 30/06/2009	 SPEELVOGELS	
Emmanuel	 RENALDA	 30/06/2011	 PIEPEDOLLEN	
VALERIO	 Renalda	 30/06/2011	 PIEPEDOLLEN	
Tijl	 De	Mil	 30/06/2011	 PIEPEDOLLEN	

	 	 	 		 	 	 	JULI	
	 	 	MILAN	 MARTENS	 02/07/2003	 JONGHERNIEUWERS	

LENN	 DE	MUNCK	 03/07/2009	 SPEELVOGELS	
LORENZO	 WALRAVENS	 04/07/2008	 SPEELVOGELS	
SETH	 VAN	HULLE	 15/07/2008	 SPEELVOGELS	
Xenn		 Goemaere	 18/07/2011	 PIEPEDOLLEN	
OTIS	 LIPPENS	 19/07/2011	 PIEPEDOLLEN	
Symen		 Stedehouder		 19/07/2008	 SPEELVOGELS	
BAPTISTE	 MARTENS	 20/07/2006	 KRABBEKONINGEN	
LOWIE	 VERHEECKE	 20/07/2010	 PIEPEDOLLEN	
NAND	 PIETERS	 21/07/2006	 KRABBEKONINGEN	
TIMO	 BLOMME	 26/07/2004	 KNAPEN	
ANDRES	 CLAEYS	 28/07/2009	 SPEELVOGELS	
MEDARD	 DE	BAERE	 31/07/2003	 JONGHERNIEUWERS	

	 	 	 	
	 	 	 	AUGUSTUS	

	 	MANU	 VAN	DE	GINSTE	 02/08/2003	 JONGHERNIEUWERS	
WARRE	 RODTS	 03/08/2006	 KRABBEKONINGEN	
FELIX	 VAN	DAELE	 08/08/2009	 SPEELVOGELS	
DAAN	 VAN	KERSCHAVER	 10/08/1999	 LEIDING	
ACHIEL	 SESIER	 10/08/2008	 SPEELVOGELS	
Lowie	 Van	Hoorebeke		 18/08/2011	 PIEPEDOLLEN	
THIBO	 MARTENS	 22/08/2005	 KNAPEN	
LUCAS	 VANHEULE	 23/08/2006	 KRABBEKONINGEN	
ARNE	 DE	PAUW	 26/08/2009	 SPEELVOGELS	
SEL	 GOEMAERE	 29/08/2001	 HERNIEUWERS	
TUUR	 GOEMAERE	 29/08/2001	 HERNIEUWERS	
	

Verjaardagskalender	


