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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 Poederlee, een gehucht in “De Kempen”.

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 verwachtenjullie allen op kamp!

Zonnige groeten (in het vooruitzicht)

De leidingsploeg





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 25 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 25 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 

2275 POEDERLEE
HOEVEN 3

(NAAM GROEP BIJV. SLOEBERS) (NAAM KSA’ER)
VZW KSA BUGGENHOUT



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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MEENEEMHOEK
WAT MOET MEE?

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   - badhanddoek (2)  
- washandjes (3)      - tandpasta, beker, tandenborstel
- kleine handdoeken (4)    - zonnebrandolie   
      - wasspelden (20)
  

Eetgerief (zeker naam op en zichtbaar!): 
- mes, vork, lepel, dessertlepel    - keukenhanddoeken (2)
- gamel (tweedelig)     - zakje om alles in te steken
- onbreekbare drinkbeker  

Kleding:  
- slipjes (zeker voldoende!)    - regenjas
- kousen (12 paar)      - zwembroek
- T-shirts (6)      - schoenen
- shorts (4)       - rubberlaarzen
- lange broeken (2)      - sportschoenen
- dikke truien (2)  
- zakdoeken  
- trainingspak     
  

MEENEEMHOEK



MEENEEMHOEK 
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Allerlei:  
- 25 euro zakgeld (niet voor de sloebers), de overschot wordt na het kamp terug 
bezorgd. 
- Identiteitskaart/ISI+ kaart/ Kids ID (deze worden door de leiding bewaard)
- Persoonlijke medicatie: deze worden allemaal bijgehouden door de leiding. 
Gelieve aan te geven op een papiertje wanneer en welke dosis uw kind hiervan 
moet innemen.  
- 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.



LEIDINGS-
INFORMATIE

LEIDINGSINFORMATIE 

 SLOEBERS
Damon Verbeyst
0498/83.88.77

Lucas Van Steen
0474/70.00.16

Jentel Hellinx
0477/71.72.54

JONGKNAPEN
Dries De Bruyn
0473/36.79.99

Wouter Mertens
0478/75.07.22

Robbe Keppens 
(hoofdleiding)
0492/31.53.47

JEATOKES
Lucas Heymans
0479/34.87.59

Rinus Haelvoet
0479/73.86.68

Kevin De Broe
0470/26.28.75

Piet-Jan Van Den Eende
0499/76.48.88

KNAPEN
Parcifal Van Gught
0477/63.28.78

Ruud Mertens
0479/94.40.90

Lukas De Bruyn
0476/03.41.88

Leidingsinformatie 7



 JONGHERNIEUWERS

 MATERIAALMAN

Freek De Rop
0479/13.34.63

Joris Van Droogenbroeck
0471/84.09.82

Eli Lauwers
(hoofdleiding)
0470/20.89.33

HERNIEUWERS
Jentel Cool
0497/77.30.83

Brecht Van De meerssche
0474/47.89.99
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SLOEBERS 

Sloebers



Jeatokes kamp 2019
--Mad scientist--

beste Jeatokes,
De laatste tijd gebeuren er vreemde dingen in poederlee. 
Er zijn meldingen van dieren die zomaar plots verdwijnen 
en niet meer worden terug gevonden. Wij denken dat de 
gestoorde Professor Farnsworth hier achter zit. Wij (de 

leiding) hebben in zijn dossier in kunenn kijken. In dit dossier 
hebben wij gevonden dat hij een experiment op zijn eigen 

aan het uitvoeren was in de omgeving van Poederlee.
Wij denken dat deze gefaald zijn.

Samen kunnen wij er voor zorgen dat hij weer helemaal 
normaal wordt doormiddel van velen experimenten uit te 

voeren.

DR. Ranus | DR. Sosa | Pr. Kheffin | Pr. Jan-Piet.

Voor meer info: 
0479/73.86.69

10 Jeatokes

JEATOKES



 

 

 

 

 

   

Gergroet Jongknapen 
Na een gigantische ruzie tussen de   de 
Griekse Goden, is er op de Olymposberg een afscheiding 
gebeurd tussen de verschillende goden. Elk van deze 
groepen streeft naar zijn eigen ideale Griekenland, maar dit 
kan natuurlijk niet bereikt worden zonder de nodige strijd en  
het bewijzen dat elke groep zijn plaats verdient. Na een 
hevige strijd in Sparta, is het slagveld verplaatst naar 
Poederlee. Jullie hulp kan het einde van de oorlog 
betekenen, dus verkleed jullie allemaal als een echte 
gladiator of Griekse strijder en VECHT DE STRIJD 
DER GODEN 

Ondergetekend 
Walterio, Dreisikos en Robertium van Poederlevium 
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JONGKNAPEN 

Jongknapen 



Beste Knapen,
Staat er deze zomer de 
ultieme beproeving op 

jou te wachten of 10 
dagen vol plezier? 
Jullie zullen op alle 

vlakken getest worden en 
enkel die met de sterkste 

geest zullen tijdens dit 
kamp

"Der Untersuch"
volbrengen. 

Professor Von Gücht
Professor Martzens
Professor Die Brüne

Trek jullie witste labjassen uit de kast voor dit kampthema!

12 Knapen

KNAPEN



Dag beste jongehernieuwers,  

 

 

 

 

Dit jaar gaan wij op kamp naar de prachtige 
wereld van Gielinor! Waarin jullie ontdekken of 
jullie een skiller, pvp’er, pvm’er of main zijn.  

Dus neem jullie bronze pick axe maar bij de hand, 
verlaat tutorial island en misschien ben jij wel die 
ene persoon dat naar huis gaat met de max cape! 
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JONGHERNIEUWERS

Jonghernieuwers 
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HERNIEUWERS
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PUZZELS

Puzzels 
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