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VOORWOORD 

Voorwoord 

Hallo beste KSA’er!!!

Nog een paar weken en de grote vakantie is weer daar! 
In deze meer dan waarschijnlijk stralende zomer gaan we natuurlijk weer 
op kamp en zoals iedereen al wel gehoord zal hebben gaan we dit 
jaar naar Jemeppe-sur-Sambre, een gehucht in Wallonië .

Ook dit jaar hebben alle leiders veel tijd besteed aan het voorbereiden 
van jullie kamp, dus het belooft weer een prachtige tiendaagse te 
worden! Maar voor we zover zijn moeten jullie misschien
nog examens afleggen, dus lig niet te veel te dromen van de vakantie 
voor het goede rapport behaald is.

Dit kampkabukken heeft z’n naam natuurlijk niet gestolen. Hierin vind je 
dan ook al de informatie die je nodig hebt omtrent vertrek, wat je moet 
meenemen en je kampthema (iedereen neemt verkleedgerief mee rond 
zijn thema).

Ook ons kampadres staat verder vermeld, dus wie veel post wil op kamp 
kan dit best thuis achterlaten, bij familie en vriendjes of vriendinnetjes. Als 
je leiding ondertussen nog niet geweest is om je in te schrijven voor het 
kamp dan moet je je geen zorgen maken! Ze gaan je heus niet
vergeten, ze hebben het heel druk. 

Na dit voorwoord rest ons enkel je nog een extreem leuke vakantie toe 
te wensen en we verwachten jullie allen op kamp!

Zonnige groeten (in het vooruitzicht)

De leidingsploeg
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BELANGRIJKE
INFORMATIE
 VERTREK

De sloebers verwachten we op vrijdag  3 augustus 2018 om 15u00 op het 
kampterrein. Ook dit jaar vragen we aan de ouders de sloebers zelf te brengen.
Jullie verkleedgerief moeten jullie nog niet aandoen. Steek dat maar veilig in je 
valies! 
De Jeatokes, jongknapen en knapen vertrekken maandag 30 juli 2018 om 
10u00 aan cultuurcentrum De Pit! Wees op tijd, zodat we tijdig kunnen 
vertrekken. 
De jonghernieuwers en hernieuwers vertrekken zoals elk jaar met hun fiets op 
kamp. Dit jaar is dat op zaterdag 28 juli 2018. Hierover krijgen ze meer info van 
hun leiding.
TIP 1: Kom met een fiets die in orde is! Dit bespaart veel moeilijkheden!
TIP 2: Genoeg drinken en regelmatig eten onderweg is de boodschap!

 AANKOMST
Alle groepen komen met de bus toe aan sportcentrum De Pit op donderdag 9 
augustus 2018 omstreeks 16u. Let op dat dit uur kan variëren afhankelijk van 
de drukte van het verkeer.

SLOEBERS
VR 3 AUGUSTUS 15.00 JEMEPPE-SUR-SAMBRE

JEA - JK - KN
MA 30 JULI 10.00 DE PIT
JH -HN
ZA 28 JULI

SL - JEA - JK - KN - JH - HN
DO 9 AUGUSTUS 16.00 DE PIT

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Belangrijke Informatie

TELEFOONNUMMER
De telefoonnummers waar je ons in noodgeval kan bereiken zijn:
0470/20.89.33 (Eli Lauwers)
0477/71.72.54 (Jetenl Hellinckx)



KAMP-ADRES
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KNAPEN, JONGHERNIEUWERS & HERNIEUWERS
Jullie  moeten zeker een grote trekrugzak meene-
men waar jullie gemakkelijk mee kunnen 
stappen en waar kledij en een slaapzak in past. 
RARARA...

Jullie moeten je fiets 
eveneens op 
donderdag 26 juli rond 
19u00 komen afzetten. 
De bagage nemen jullie 
gewoon mee met de 
bus.

VOOR DE KNAPEN

Wie zijn bagage vergeet 
te brengen of niet op 
tijd is zal al dat gewicht 
op de fiets moeten 
dragen! 

Jullie moeten jullie 
bagage komen afzetten 
op donderdag 26 juli 
rond 19u00. Deze moet 
mee met de camion 
omdat je met de fiets 
op kamp vertrekt.

VOOR DE JHN’S 

EXTRA INFORMATIE

Extra Informatie 

5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRERUE DE LA BOTTE 3 (NAAM GROEP BIJV. SLOEBERS) (NAAM KSA’ER)
VZW KSA BUGGENHOUT

Indien er problemen zouden zijn terwijl wij op kamp 
zijn kunnen ouders terecht bij het hieronder vermeld 
adres. Denk er echter aan dat het voor deze ouders 
ook vakantie is en dat ze niet op de hoogte zijn van de 
gebeurtenissen op kamp! Dus enkel in hoogste nood:

THUIS-ADRES

PELEMANS JOHAN 
BOSSTRAAT 64 9255 BUGGENHOUT

052/34.14.08



MENU
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IS’T ETEN NOG
NI GEREED?
Elk jaar komen dezelfde vragen naar boven, met als belangrijkste vraag:
Wat eten we op kamp? En dan begint natuurlijk de discussie:

Simon: “We moeten zorgen voor een wisselende menu!”
Met als reactie van de anderen:

Nonkel: “Dat eten de gasten niet zo graag!”
Jasper: “Weet ge wel hoeveel werk daaraan is!”

Jan: “Gij zijt ni goe zeker!”
Robin:”Dat is te duur!”

Zo blijft dat dan maar doorgaan, maar op die manier komt er geen eten op tafel natuurlijk! 
Daarnaast wordt het tegenwoordig moeilijk iets eetbaars op tafel te brengen; de discussie over 
het verzadigde vetten in voeding, de discussie over invoer van genetisch gemanipuleerd voedsel 
enz. Wat moeten we dan nog koken voor de gasten om iedereen te laten genieten van de 
maaltijd?!

Op deze vraag kan de keukenploeg van KSA Buggenhout je een antwoord geven, want de ervaren 
(de ene al wat meer dan de andere) koks hebben hun menu al maanden op voorhand 
samengesteld zonder al die schadelijks stoffen, PUUR BIO.

Wat je juist in je gamel krijgt houden we nog even geheim, maar het ziet er goed 
uit (op papier althans). 

Nog even dit. Voor we aan tafel gaan wordt er een lied gezongen. Voor onze jongste gasten 
drukken we hier onder even af zodat ze thuis alvast even kunnen oefenen!

IS T’ETEN NOG NI GEREED?

is’t eten nog niet gereed?

BIKKE-BIKKE-BIK!!!
HAP-HAP-HAP!!!

EERST DE SOEP EN DAN DE PAP.
ANDERS WORD JE VEEL TE SLAP

EN DAN VAL JE VAN DE TRAP.
DAN DE BOTER EN DE SAUS

DAT VERDIENT EEN WARM APPLAUS.
(GETROMMEL MET ALLES WAT LAWAAI MAAKT!)
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Slaapgerief:  

 slaapzak  
 eventueel deken  
 luchtmatras  
 pyjama  
 troeteldier (de oudsten moeten zich daar niet voor schamen!)  
 veldbed (indien mogelijk, de KSA is in het bezit van slechts een 40-tal 

veldbedden)  
 
 
Toiletgerief:  

 zeep, kam, shampoo  
 washandjes (3)  
 kleine handdoeken (4)  
 badhanddoek (2)  

 tandpasta, beker, 
tandenborstel  

 zonnebrandolie  
 wasspelden (20)  

 
 
Eetgerief (zeker naam op en zichtbaar!):  

 mes, vork, lepel, dessertlepel  
 gamel (tweedelig)  
 onbreekbare drinkbeker  

 keukenhanddoeken (2)  
 zakje om alles in te steken  

 
 
Kleding:  

 slipjes (zeker voldoende!)  
 kousen (12 paar)  
 T-shirts (6)  
 shorts (4)  
 lange broeken (2)  
 dikke truien (2)  
 zakdoeken  

 trainingspak  
 regenjas 
 zwembroek 
 schoenen 
 rubberlaarzen 
 sportschoenen 

 
 
 
  

MEENEEMHOEK
WAT MOET MEE?

MEENEEMHOEK
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MEENEEMHOEK



MEENEEMHOEK 
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Allerlei:  
 25 euro zakgeld (niet voor de sloebers), de overschot wordt na het kamp 

terug bezorgd. 
 persoonlijke medicatie (indien nodig, gelieve voor vertrek alles aan de 

leiding te geven om misverstanden te vermijden)  
 50m sjortouw (JHN’s en HN’s zeker veel meer!) 
 adressen voor kaartjes (liefst al op plakkers geschreven) 
 pen en papier  
 zaklamp  
 gezelschapsspel (Geen gameboys of andere computerspelletjes!!!)  
 2 strips  
 GEEN SNOEP!!!  
 GEEN zakmessen, radio’s, lucifers, aanstekers, GSM’s, dingen die niet kwijt 

mogen, …  
 HEEEEEEEEEEEEL VEEL GOED HUMEUR!!!  

 
 
Belangrijk om te weten!!!  

 Let erop dat het zakgeld bedoeld is voor bepaalde activiteiten tijdens 
het kamp! Indien je tijdens het kamp postkaarten en postzegels wenst te 
kopen (wij voorzien hierin) neem je hiervoor best extra geld mee.  
 

 Neem enkel speelkledij mee. Jullie willen toch wel eens heel vuil kunnen 
worden?! 
 

 Zet op ALLES je naam want bij terugkomst kunnen we een steeds een 
winkel beginnen in tweedehandskledij!  
 

 Het zou de sloeberleiding helpen indien de moekes een zakje met kledij 
per dag zouden voorzien!  
 

 Een reiszak of platte koffer is zeer gemakkelijk onder een veldbed te 
schuiven en bevordert dus de orde in de tent!  
 

 Breng zelf geen fototoestel mee want de leiding neemt zelf zeker 
voldoende foto’s die op de jaarlijkse Streekbieravond getoond worden. 
Achteraf kunnen alle foto’s en de kampfilm worden gekocht op een 
handige DVD.  
 

 Omdat de vroegere briefjes van de ziekenkas niet overal meer geldig 
zijn, willen we er jullie toch nog eens aan herinneren om de SIS-kaart 
zeker niet vergeten af te geven bij het vertrek. Deze worden bewaard 
door de leiding van uw zoon.  

 

MEENEEMHOEK 

KIDS ID/IZI+
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INFORMATIE

LEIDINGSINFORMATIE 

 SLOEBERS
Arne Van de Voorde
0470/50.79.99
Kevin De Broe
0470/26.28.75
Mattheo De Smedt
0474/61.58.72
Pieter Willockx
0479/02.09.73
Robbe Keppens
0492/31.53.47
Brecht Van De Meerssche 
0474 47 89 99

JONGKNAPEN
Eli  Lauwers
0470 20 89 33
Parcifal Van Gucht
0477/63.28.78
Rinus Haelvoet
0479/73.86.68
Ruud Mertens
0479/94.40.90
Lucas Van Steen
0474/70.00.16

JEATOKES
Dries De Bruyn
0473/36.79.99
Lucas Heymans
0479/34.87.59
Lukas De Bruyn
0476/03.41.88
Timmy Van Cauter
0498/12.29.51
Wouter Mertens
0478 75 07 22
Joris Van Droogenbroeck
0471/84.09.82

KNAPEN
Damon Verbeyst
0498/83.88.77
Freek De Rop
0479/13.34.63
Jeroen Roelants
0488/31.57.09

Leidingsinformatie 7



 JONGHERNIEUWERS
Jentel Cool
0497 77 30 83
Jentel Hellinckx
0477/71.72.54

MATERIAALMANNEN
Jelle Pelemans
0494/34.97.95
Michiel Van Steen
0476/01.07.10
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LEIDINGSINFORMATIE
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SLOEBERS 

Sloebers



 

 

Dit jaar gaan we op kamp wat 
meer ontdekken van het verre 
en magische India! Het land 
met de op 1 na grootste 
bevolking van de wereld! 

 

 

Samen met de leiding gaan 
jullie de tradities en levens 
gewoontes van de Indiers eens 
van nader bij bekijken. Zo 
gaan we ook een paar van de 
toeristische trekpleisters 
bekijken die het mooie land 
ons te bieden heeft. Hou jullie 
foto toestel maar in de aanslag! 

 

 

PS. Jullie mogen het volgende zeker niet 
vergeten:  

- Kleurrijke kledij. 

- Witte t - shirt dat vuil mag worden. 

 

Met vriendelijke groeten: Lukas, Lucas, Dries, Wouter, 
Timmy en Joris. 

10 Jeatokes

JEATOKES
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JONGKNAPEN 

Jongknapen 
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KNAPEN 

 
Ben jij meedogenloos genoeg om The Wolf of Wall Street te worden?  
Of zien we jou later terug  in een kartonnen doos? 
Word jij CEO van de Knapen Cakefabriek? Of vinden we jou terug aan de 
onderkant van de maatschappij? 
Wil jij opgeleid worden tot de kunst van het rijk zijn? Ga dan zeker mee op 
kamp, waar jullie opgeleid zullen worden door beroemde CEO’s zoals  
D. Trump, J. Zuckerberg en F. Gates! 
 
Groetjes vanuit onze privéjet,  
Damon, Jeroen & Freek 
 

Jij? 
Jij? 

12 Knapen

KNAPEN



 

 

 

Expectation  
 

Dit kamp kunnen de 
jonghernieuwers zich bewijzen 
als echt verleiders! 10 dagen 
lang zullen zij de verleiding 

moeten weerstaan en moeten 
aangaan onder nauw toezicht 
van Jentel Coolevits en Jentel 

Schellekens! 
gene 

Verkleed jullie daarom 
als een echte typische 

verleider van temptation 
Island. Haal die 

marcellekes maar boven 
en laat je IQ maar thuis! 

Snap je? 

Debation 
 Formation 
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JONGHERNIEUWERS

Jonghernieuwers 



 
 
 

Verticaal  
1. Deze acteur speelt de hoofdrol in Titanic  
2. Is al voor de derde keer leider van de Sloebers  
3. Het hoogtepunt van het kamp!  
4. Deze materiaalman zit al zijn 13e jaar bij de KSA  
7. In deze provincie gaan we dit jaar op kamp  
9. Hierin zullen we slapen op kamp 
 
Horizontaal 
5. De broer van de materiaalman in deze puzzel  
6. Zoveel leiders zijn er dit jaar op de KSA  
8. Zo heet onze toilet gedurende het kamp  
9. Hiervoor staat de S in KSA!  
10. Op deze weekdag vertrekken de Jeatokes op kamp 1 
1. Hieruit gaan we eten op kamp! 
 

!
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PUZZELS 

Puzzels 

KRUISWOORDRAADSEL
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PUZZELS

Puzzels 

Help jij de bus de weg te vinden naar het kampterrein? 



PUZZELS
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WIST-JE-DATJES 

• Jemeppe-sur-Sambre zo’n 18000 inwoners telt?
• Er geen woorden rijmen op het woord Twaalf?
• Ratten niet kunnen overgeven??
• Dolfijnen met één oog open slapen?
• Jemeppe-sur-Sambre bijna twee keer groter is dan Buggenhout?
• Meer dan de helft van de mensen nog nooit getelefoneerd heeft?
• Een zeester, net zoals sommige mensen, geen hersens heeft?
• Slakken 3 jaar kunnen slapen?
• Kauwgom verboden is in Singapore?
• KSA Buggenhout Jongens al 109 jaar bestaat?
• De film Infinity War op een maand tijd 1.8 miljard dollar opbracht?
• Er meer kippen zijn dan mensen op de aarde?
• Een kwart van je botten zich in je voeten bevinden?

Wist je dat.....


