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Woord vooraf
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten,
Het werkjaar zit er definitief op. Helaas zijn er geen toffe activiteiten
meer gepland de komende maanden. Maar niet getreurd! Er zijn
natuurlijk onze geweldige groot en klein kampen in de
zomervakantie! Alle praktische informatie betreffende de plaats,
materiaal/kledij dat mee moet op kamp, en wat we zoal doen van
activiteiten komt in deze kampklaroen aan bod. Hopelijk worden het
opnieuw kampen om niet snel te vergeten! Ik heb er al vast veel zin
in!
Veel leesplezier toegewenst!

Axel De Schinkel
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Klein kamp
Waarheen?
Dit jaar zal ons
traditioneel
klein
kamp zich afspelen in
de "Pajotse Albatros"
in Tollembeek, een
deelgemeente
van
Galmaarden (Vlaams-Brabant). Het jeugdverblijf is nog vrij
recent, het werd gebouwd in 2012. Door het jaar worden de
lokalen gebruikt als basis voor de Chiro van Tollembeek. Alles is
dus tot in de puntjes uitgerust voor een jeugdbeweging.
Er zijn meerdere slaapzalen,
maar er zijn geen bedden
voorzien daarom vragen we aan
iedereen om een luchtmatras
mee te nemen (zie verder in de
materiaallijst bij het hoofdstuk
‘wat meedoen?’). Daarnaast is er
ook een grote keuken waar de fourage lekker eten kan
klaarmaken voor ons, we zullen dus zeker niet verhongeren!
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Voor wie?
Elk jaar nodigen we onze 3 jongste bans uit: de piepedollen,
speelvogels en krabbekoningen voor dit spetterend kamp.

Wanneer?
Het kamp vindt plaats van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17
augustus.

Vertrek en vervoer?
Zoals gewoonlijk nemen we het openbaar vervoer naar het
kamphuis. We verzamelen allemaal aan
het station van Aalter op 10 augustus, om
9u. Na een uitgebreid afscheid en de laatste
info, vertrekken we eindelijk op kamp! Het
jeugdverblijf bevindt zich op slechts 1,5km van het station in
Tollembeek.
Om het vertrek zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, vragen
we om de bagage al op vrijdag 9 augustus om 17u naar onze
KSA lokalen te brengen. Zo kunnen we deze alvast inladen en
kunnen we zaterdagochtend rustig afscheid nemen en vertrekken.

Activiteiten?
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.
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 naast 3 voetbalvelden en
een heuse speeltuin. Genoeg plaats dus om ons een hele week te
amuseren!

5

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 12 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 en
natuurlijk kunnen de kampliedjes ook niet ontbreken!

Leiding?
Dit jaar zal Daan Van Kerschaver, leider van de krabbekoningen
de taak van kampleider op zich nemen. Dit wil zeggen dat Daan
het kamp regelt, van de verschillende activiteiten tot het
vervoer. Daan heeft al 2 jaar ervaring als leiding en is sinds dit
jaar ook onze lokaalverantwoordelijke. Hij wordt ondersteund
door een groep enthousiaste leiders waaronder de vaste
leidingsploeg, interim-leiding (leiding in spe) & de fourage.
Kortom het wordt een fantastisch kamp!

Brieven opsturen?
Brieven kunnen altijd naar het volgende adres gestuurd worden:
“Naam zoon”
De Pajotse Albatros, Sportplein
Hernestraat 6A bus 2
1570 TOLLEMBEEK
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Groot kamp
Waarheen?
Groot kamp gaat dit jaar door in Macon (Henegouwen), zeer
dicht gelegen bij de Franse grens op een mooie open weide tussen
de bossen. De streek is klaar om verkend te worden door ons!
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Voor wie?
Elk jaar nodigen we onze 3 oudste bans uit: de knapen,
jonghernieuwers en hernieuwers voor dit avontuurlijke kamp.

Wanneer?
Het kamp vindt plaats van zaterdag 20 tot en met dinsdag 30
juli.

Vertrek en vervoer?
We spreken af op 20 juli om 8u30 aan de KSA lokalen! daar
volgt een eerste formatie om de aanwezigheden te checken en
daarna een knuffel te geven aan mama en papa voor we ons tien
dagen lang gaan amuseren in Macon!
We rijden heen en terug met de bus.
Vergeet zeker jullie identiteitskaart
en eventuele SIS-kaart niet mee te
brengen, ook een goed humeur is
altijd welkom!

Activiteiten?
Op groot kamp kunnen we terug back to basics
gaan! We koken ons eigen potje eten bijna elke
middag op onze zelfgemaakte kookvuren en
snelkokers. We zetten zelf onze tenten op en
sjorren onze bedden. Een verfrissende duik
nemen in omliggende rivieren mag er natuurlijk
ook niet aan ontbreken! We doen ook tal van
niet te ontbrekende activiteiten op groot kamp!
Zoals schriktocht, nachtstratego, dauwtocht, twee- en driedaagse,
voetbaltoernooi, paracommandopiste, zweethut en nog veel
meer!
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Leiding?
Dit jaar zal Thomas Maenhout, leider van de jonghernieuwers, de
taak van kampleider op zich nemen. De leidingploeg en fourage
zal hem hierin helpen om het volledige kamp in goede banen te
leiden.

Brieven opsturen?
Brieven kunnen altijd naar het volgende adres gestuurd worden:
“Naam zoon”
Route de baives 3
6591 MACON
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Wat meedoen?
Algemeen:
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
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Wasgerief
o Handdoek, washandjes, badhanddoek
o Linnen wasbakje
o Tandenborstel, tandpasta, bekertje , kam
o Shampoo en douchegel
Bijkomend voor klein kamp:
o Luchtmatras
o Kussen
o onderlaken
o Een beetje zakgeld voor een snoepje te kopen op dagtocht.
De bagage moet afgegeven worden op vrijdag 9 augustus om
17u aan onze KSA lokalen.
Bijkomend voor groot kamp:
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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Tekeningen, raadsels en
mopjes
Een toerist reserveert een kamer in een hotel. Hij vraagt of er
warm en koud water is. De hoteleigenaar knikt van ja:
"In de zomer is er hier warm en in de winter koud water."
Hoe kom je aan de overkant van een hele lange rivier als je niet
kunt zwemmen?
…
Over de brug natuurlijk!
Jantje tegen zijn vader: "Volgens mij zit er een gaatje in je hoofd."
Vader: Hoezo?" Jantje: "Er ligt zaagsel op je schouder!"
Moeder vraagt aan Dirkje: "Heb jij je medicijn al ingenomen?"
"Ja, mams", zegt Dirkje.
Moeder: "Echt een volle lepel?"
Dirkje: "Nee mams, ik kon geen lepel vinden, dus heb ik maar een
volle vork genomen.
Jantje bestelt een pizza. De verkoper vraagt: "Wil je hem in 6
stukken gesneden hebben, of liever in 12?"
Jantje antwoordt: "Doe maar in 6, want 12 stukken krijg ik nooit
op."
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Verjaardagskalender
JULI
LOUIS
LENN
SETH
XENN
OTIS
BAPTISTE
ANDRES
VALENTIJN
MEDARD

TIMMERMAN
DE MUYNCK
VAN HULLE
GOEMAERE
LIPPENS
MARTENS
CLAEYS
RENALDA
DE BAERE

AUGUSTUS
MANU
VAN DE GINSTE
FELIX
VAN DAELE
ACHIEL
SESIER
VAN
DAAN
KERSCHAVER
LUCAS
VANHEULE
TUUR
GOEMAERE
SEL
GOEMAERE

SEPTEMBER
BENGT
CLAEYS
AUGUST
SESIER
ROBBE
DHOORE
SEBASTIAN VAN RIE
SAM
DE SLOOVERE
LUCA
VAN ASSCHE
MATS
LIPPENS
TOM
ROBBE

14

JANSSEN
BEERNAERT

03/07/2009
03/07/2009
15/07/2008
18/07/2011
19/07/2011
20/07/2006
28/07/2009
29/07/2010
31/07/2003

SPEELVOGELS
SPEELVOGELS
KRABBEKONINGEN
PIEPEDOLLEN
PIEPEDOLLEN
KNAPEN
SPEELVOGELS
SPEELVOGELS
JONGHERNIEUWERS

02/08/2003 JONGHERNIEUWERS
08/08/2009 SPEELVOGELS
10/08/2008 KRABBEKONINGEN
10/08/1999
23/08/2006
29/08/2001
29/08/2001

05/09/2006
06/09/2012
09/09/2011
10/09/2010
11/09/2003
20/09/2009
23/09/2008

LEIDING
KNAPEN
HERNIEUWERS
HERNIEUWERS

KNAPEN
PIEPEDOLLEN
PIEPEDOLLEN
SPEELVOGELS
JONGHERNIEUWERS
SPEELVOGELS
KRABBEKONINGEN
ONDERSTEUNENDE
28/09/1994 LEDEN
29/09/2003 JONGHERNIEUWERS

