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VOORWOORD 

 

Beste KSA’ertjes en ouders 

Bijna, héél bijna, vertrek jij – voor de zoveelste of de eerste keer – met de leukste 

KSA van het land, op kamp. Naar dat moment hebben jullie en de leiding 

uiteraard al heel het jaar uitgekeken en dus zullen wij er alles aan doen om dit 

een mooie afsluiter te maken van wat we kunnen noemen; een prachtig jaar! 

 

 

 

Voor onze allerkleinsten die een éérste keer zouden meegaan en 

hier dus nog niet mee vertrouwd zijn, leggen we graag nog eens 

de basisprincipes uit in enkele kernwoorden: spelen, ravotten, 

zwemmen, knutselen, plezier, samenwerken, wandelen, lekker 

en veel eten,… En als finale afsluiter van dit alles volgt er een 

spetterend kampvuur, waarbij de vele prachtige herinneringen in 

vlammen opgaan om voor eeuwig meegedragen te worden. 

 

Onze leiding heeft weer zijn uiterste best gedaan om een op-en-top kamplocatie te voorzien. 

Dit jaar gaan we op kamp in Bouillon waar onze Godfried nog zware veldslagen heeft 

uitgevochten. Zoals altijd is er ook een kampthema en dit jaar gaan we van jullie allen een echte 

boer maken, want het kampthema is ‘boeren’ geworden. Tijdens dit kamp worden jullie 

allemaal getraind om een echte boer te worden en leren wij jullie alle kneepjes van de 

boerenstiel. 

We hopen dan ook dat jullie allen talrijk verschijnen op onze boerderij zodat we er allen samen 

weer een spetterende belevenis en een mooie herinnering van kunnen maken. Tot dan, tot 21 

juli ! 

Groetjes 

De Leiding 
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KAMPADRES 

 

10 dagen lang zullen ouders en kind gescheiden leven. Hoewel dit voor de meeste ouders een 

ondraaglijke gedachte zal zijn, zullen onze gasten er helaas niets van merken. Zij zullen het 

echter véél te druk hebben met allerhande leuke spelletjes te spelen. Maar uiteraard krijgen zij 

wel graag eens een berichtje van het thuisfront. Zij het een kaartje van op reis, een lange 

liefdesbrief van het liefje of een foto van het gezinnetje, … Daarom kan iedereen onze stallen 

aanschrijven op volgend adres: 

 

 

 

 

      

   

      

  

      

  

        

        

 

!! ENKEL IN GEVAL VAN UITERSTE NOOD !! 

KAN U TERECHT OP HET VOLGENDE NOODNUMMER 

0484/96.82.54 

(Hoofdleider Sep aka ‘Seppie’) 

  

Poncelet Gérard 
Rue de la Sentinelle 26  
T.A.V.KSA Herdersem 
Naam kind + ban 
6831 Noirefontaine 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

 VERTREK 

Onze bus  zal de jongste leerling-boeren (JHN, KN, TJKN en JKN) oppikken bij het 

vertrek in ons boerendorp (jeugdhuis) op dinsdag 21 juli 2015. Met het oog op een tijdig 

vertrek, vragen we jullie om 10h00 STIPT klaar te staan aan het JH. De oudste leerling-

boeren (SN) zullen  al op zondag 19/07 op hun stalen ros zitten richting kamp (verdere 

info volgt). 

 BEZOEKDAG 

Zoals elk jaar is er de gelegenheid een kijkje te komen nemen op ons kamp en jullie 

oogappeltjes te bezoeken. De bezoekdag zal plaats vinden op zondag 26 juli 2015. Dit 

van 14h00 (niet vroeger) tot 19h00 (niet later). 

 TERUGKOMST 

Onze bus zal jullie oogappeltjes terugvoeren naar ons hoofdkwartier op donderdag 30 

juli 2015. Het uur van aankomst schatten we tussen 16h00 en 17h00 (afhankelijk van 

weer en verkeer) 

 UNIFORM 

Zoals het een echte boer, maar ook een echte KSA’er betaamt, zullen jullie in volledig 

uitgedost uniform (hemd en sjaaltje) op het vertrek verschijnen. Dit uniform is hoogst 

nodig voor het vertrek, terugkomst en alle openingen op kamp. [Sjaaltje is uiterst 

belangrijk voor de verzekering]. Indien je boer(tje) zijn hemd naar de kleine kant begint 

te worden of het sjaaltje lijkt net nu verloren te zijn, dan kan je dit nog steeds voor kamp 

vervangen. Daarvoor neem je contact op met de uniformenboer Yoran ( gsm 0478/ 

75.97.84) 

KAMPPRIJS 

Voor 10 dagen eten, verzekering, slaapplaats, opperbest plezier en een mooie tijd betaalt 

u slechts € 140! Voor een tweede kind betaalt u slechts € 130. Verdere groeps- en of 

“grote gezinnen” kortingen zijn er niet! Voor de aanhangers van de elektronische 
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revolutie is er ook de mogelijkheid te betalen via bankoverschrijving (vóór 10/07), dit 

op volgend KSA rekeningnummer: 068-0852210-92 met vermelding van 

VOORNAAM, NAAM, BAN, KAMP 2014. 

 MEDISCHE FICHE 

Bij de inschrijving zal de leiding de medische fiche met jullie overlopen om de fysieke 

gezondheid van de boer  te bepalen. Kromme rug, platvoeten en kortademigheid zijn geen 

gegronde verzuimredenen. Voorzie dus allen 2 recente ziekenfondsklevertjes om bij dit 

formulier te voegen. Deze medische attesten zullen dan in de koffer van onze medicijnboer Sep 

worden opgeslagen. 

Zeer Belangrijk: indien uw kind medicatie dient in te nemen tijdens kamp, dan laat je dit weten 

aan de desbetreffende leiding. Je stopt alle medicatie (voorzien van bijsluiter) in een 

genaammerkt zakje en je geeft dit mee bij het vertrek (of je dropt dit in de valies). In dat zakje 

stop je ook een briefje met daarop WAT WANNEER en HOE dient ingenomen te worden. 

 SIS-KAART 

Deze steek je in het rechterborstzakje van het KSA-hemd zodat we deze tijdens het vertrek 

makkelijk kunnen ophalen en verzamelen. Deze worden gedurende het hele kamp gestockeerd 

in de medische archieven van onze medic. 

 ZAKGELD 

De kampprijs dekt alle kosten die het kamp met zich meebrengt zoals eten, verzekering, …. 

Toch vragen we jullie nog wat extra zakgeld mee te geven voor de aankoop van kaartjes en 

postzegels en frisdranken tijdens de platte rust. Vraag aan de leiding van je gast-indiaan wat het 

gepaste bedrag is om mee te geven. De oudste groepen KN, JHN en SN beheren zelf hun privé. 

Voor de jongste groepen, JKN en TKJN, vragen we jullie om dit in genaamtekende portefeuilles 

mee te geven in de valies. De desbetreffende (ban)leider van de stam zal dit voor hen bijhouden 

en beheren om geen exorbitante uitgaven te doen of geen geld te verliezen.
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 TERUGBETALING EN ATTESTEN 

Indien u van uw werkgever, ziekenfonds of andere terugbetaling kan verkrijgen voor het 

kamp dan kan u steeds deze formulieren meegeven aan de banleiding die deze met het 

KSA-zegel laat afstempelen. Voor wie geen modelformulier ontvangt, hebben wij zelf 

geldige standaardformulieren. 

 PRAKTISCHE ZAKEN 

 

 Zorgen voor het milieu is zorgen voor jezelf: Zorg er AUB voor dat alle spullen zijn 

genaamtekend. (kledij, handdoeken, washandjes, eetgerei, persoonlijke spullen, … ). Zodoende 

is onze “afvalberg” op het einde van het kamp weer wat gereduceerd. Elk jaar zitten we met 

gigantische hoeveelheden aan kleding en eetgerei die wezenloos zijn achter gebleven. 

 Gepakt en gezakt: onder het motto ‘beter te veel dan te weinig’ geef je best genoeg 

kleding mee. Voorzie daarbij ook kledij voor elk weertype. Om het jullie alvast wat te 

vergemakkelijken hebben we hier al trachten rekening mee te houden in onze checklist die jullie 

verderop terugvinden. 

 

 Een gewaarschuwd man is er 2 waard: als er dingen zijn die de desbetreffende leiding 

zeker moet weten alvorens op kamp te vertrekken, aarzel dan niet om de leiding daarop aan te 

spreken. Ook andersom, zit je nog met prangende vragen die je nachtrust ernstig inperken, stel 

ze dan gerust! Algemene vragen kunnen aan het opperhoofd gesteld worden. Om deze wat te 

sparen, stel je vragen m.b.t. gastjes dan weer aan de banleiding. Uiteraard is ook andere leiding 

steeds aanspreekbaar! 

 

 

 Goed begonnen is half gewonnen: voor de kleinste onder jullie (JKN) kan het handig 

zijn om dagpakketjes klaar te steken in de valies. Dan steek je alles wat zoonlief op een dag 

nodig heeft in een gesloten plastic zakje: ondergoed, kousen, onderlijfje, short, t-shirt,… In 

geval van veranderende weersomstandigheden kan de leiding dan in de valies bij de algemene 

artikelen op zoek gaan naar een lange broek en/of pull. 

Om een hele resem aan wasgoed te beperken in het bagageruim van de bus, raden we aan om 

met bezoekdag reeds het vuile wasgoed van zoonlief mee te nemen naar huis! Dat spaart voor 

iedereen last uit (wij zitten er niet mee verveeld en de berg was na kamp is reeds voor de helft 
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gereduceerd). Het is best handig dan wel wat nieuwe kledij mee te brengen voor zoonlief om 

de rest van het kamp door te brengen (afhankelijk van wat nog niet benut is aan kledij). 

Ook een aanrader is de adressen voor kaartjes en/of brieven reeds op etiketten te schrijven en 

zo in de valies van zoonlief te deponeren. We verkopen ksa-kaartjes om op te sturen, maar wie 

liever een briefje ontvangt kan er goed aan doen zoonlief wat briefpapier (en ook een 

pen/stylo/potlood/…) mee te geven. 

 

 Goede afspraken maken goede vrienden: indien je graag enkele boeken/strips meeneemt op 

kamp, dan mag dat! Uiteraard geen buslading boeken, maar een beperkt aantal. Zorg er echter 

voor dat deze duidelijk genaammerkt zijn zodat er naderhand geen discussie kan ontstaan over 

de eigendom en het uitlenen ervan op kamp. 

 

 KOKS 

 

Uiteraard zullen jullie 10 dagen lang het lekkerste der eten kunnen naar binnen 

spelen! Om dit te garanderen zal de crème de la crème instaan voor intens genot van 

jullie magen. Deze zeer gegeerde en volprezen keukensterren zijn: 

  

 Pieter Delmoitie 

 Wim Roelandt 

 Frederik Melkebeeck 

 David Kinoo 

 Jonas Van Lierde 

 Tim Roggeman  
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Kampbrieven groepen 
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Beste leerling-boertjes, 

 

Wij gaan op bezoek bij boer Teun want 
hij heeft onze hulp nodig. Het is slecht 
weer geweest en zijn oogst is volledig 
kapot gemaakt.  

Wij zullen jullie leren om groentjes en fruit te kweken. Boer Teun 
zal ons heel dankbaar zijn moesten we dat doen. 

We zullen de boerenlanden verkennen met een goede 
wandeltocht; daarbij dagelijkse goede boerenkost; een nachtelijk 
boerenspel en zoveel meer… 

Om hierin te slagen moeten jullie elke dag een stukje van de tocht 
afleggen en natuurlijk allemaal heel goed meewerken, want boeren 
is niet gemakkelijk! 

Jullie leiding zullen alles goed sturen, maar het zware werk moeten 
julie doen. Boer Teun zal ons daarna belonen met een groot 
kampvuur. 

 

 

Veel succes! 

Jullie leiding; boer Olli, boer Okoin, Boer Beertje en boer Daan.                                                                                                                         
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Beste Topjongboeren 

 

Het is weer bijna zo ver, jullie mogen tijdens ons boerenkamp 

weer 10 dagen het varken uithangen. Maar jullie moeten ons 

ook helpen. De boer waar we de kampweide mogen van 

gebruiken zijn tractor is helemaal kapot. De tractor verloor 

zijn onderdelen onderweg naar onze kampweide, dus hij 

moet alle gewassen nu zelf planten en oogsten. Daarom 

heeft hij ONS nodig. Wij gaan boer Willy helpen met het 

zoeken naar de onderdelen van zijn tractor en het planten 

van de gewassen. We gaan zelf plantjes kweken, 

boerenkledij maken, boerenkost koken en boerenspelletjes 

spelen. 

 

Groetjes 

Boer Robbe, Boer Jasper, Boer Laurens & Boer Bram 
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Beste stalknaapjes, 

Het KSA jaar loopt tot onze spijt (en hopelijk ook die van jullie) 
weer bijna op zijn einde. Natuurlijk kan er geen KSA jaar voorbij 
gaan zonder dat er een fantastisch… kampvuur aan te pas komt. En 
waar kun je nu beter kampvuren maken dan op kamp met de KSA van 
Herdersem. Maar nu genoeg sentimenteel gezwets en gezever, tijd voor 
het echte werk. 

Wij, jullie leiders willen alle knapen uitnodigen op het allerbeste 
boerenkamp dat jullie ooit al zullen meegemaakt hebben. Op 21 juli 
nemen jullie de beestenwagen richting de prachtige en pittoreske 
stadje Bouillon, waar jullie veel zullen zien, horen, proeven, 
voelen en ruiken (dit laatste vooral jezelf dan toch ). De koks 
zullen klaar staan om de troggen te vullen, maar zij wachten nog op 
de komst van menige varkens om deze leeg te eten. Gezien wij, de 
beste boeren van de hele wereld, niet zo veel kunnen eten als de 
koks ons aanbieden, hebben wij besloten om onze varkentjes van in 
Herdersem mee te nemen.  

Op 30 juli voert de beestenwagen jullie terug huiswaarts, dus 
vergeet zeker jullie zakdoek niet om op de laatste dag de traantjes 
weg te vegen bij het vertrek. 

Omdat jullie nog maar 3de rangs stalknaapjes zijn en nog geen 
volwaardige boeren. Hebben wij meteen al een eerste opdracht. Breng 
1 aardappel mee per persoon alsook een 5tal euro’s extra. Vergeet 
deze zeker niet! Als jullie 10 dagen doorstaan, kunnen jullie 
hopelijk naar huis gaan als “boer super de luxe” (of ook niet).  

 

 

Tot dan, en vergeet je patatten niet! 

 

 

Boeran Van den Steen 

Wouterpit Van der Borght 

Vincerwt De Sutter 

Dyloemkool D’Hondt 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgkid.com/kid-farmer-clipart.shtml&ei=M6xHVe3IHcjlUeX4gNAO&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNFFNKojpM9ROPXARUkCBTWlP5zAWA&ust=1430845643519041
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Aal zenne goeiendag! 

’t Is weer zomer geworden en ’t goei weer is terug in ’t land. Maar niet overal in den 

Belgique is het rozegeur en maneschijn. De oogst van de Bouillonse boeren is mislukt door 

een virus die zich over de velden van Bouillon heeft verspreid. In hun dorp doet het gerucht 

de ronde dat hiervoor maar één oplossing is: de hulp van de Herdersemsche boeren 

inroepen: namelijk boer ‘De Breen’ en mezelf boer ‘ Zjang aat’. Per postduif hebben wij een 

oproep ontvangen om hun ter hulp te schieten. Wij als volleerde boeren hebben de techniek 

en de wijsheid om dit op te lossen, maar wij kunnen dit natuurlijk niet alleen. 

Daarom hebben wij de hulp nodig van een paar goei mankrachten. Maar die mankrachten 

vind je niet zomaar. Maar we hebben ons laten vertellen dat er in Herdersem een zootje 

ongeregeld rondhangt dat ganse dagen niks doet als laat opstaan en ganse dagen op hun 

pc’tje zitten te tokkelen. Daarom roepen wij dit zootje ongeregeld op om ons te komen 

helpen. Op de Bouillonse boerenbuiten zullen wij jullie alle kneepjes van de boerenstiel 

aanleren, maar dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. In deze loodzware tiendaagse 

zullen we jullie niet alleen fysiek op de proef stellen, maar zullen jullie moeten bewijzen 

dat jullie enig boerenverstand bezitten. Zo zullen jullie niet alleen nieuwe stallen moeten 

bouwen voor de Bouillonse boeren, maar zullen jullie ook ’s ochtends voor dag en dauw 

moeten vertrekken op een loodzware fototocht. Aan de hand van deze tocht zullen jullie 

ontdekken wat de oplossing is om het virus definitief te vernietigen. Als jullie erin slagen 

om het virus te vernietigen vooraleer het alle Bouillonse velden vernietigt, beloven de 

Bouillonse boeren een ware zweethut te bouwen waarin jullie kunnen genieten na jullie 

hard labeur. Als kers op de taart wordt er nog een groot vuur gebouwd, waarin jullie een 

laatste keer moeten bewijzen dat jullie wel degelijk alle boerenskills onder de knie hebben.  

Wij verwachten jullie boerenknullen dan ook allemaal vanaf 21 juli paraat op onze 

Bouillonse boerderij. 

Met gezonde boerengroeten 

    

Boer ‘Zjang aat’   Boer ‘De Breen’  
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Dag zè, kinjer'n! 

(Gemakshalve werd wat volgt vertaald door de bekwame leiding van KSA Herdersem.) 

"Gegroet, kinderen!” 

Potjandorie! Is me dat verschieten! Ik heb mij laten vertellen dat de Seiners van KSA 

Herdersem nog minder waard zijn dan een koebeest dat geen melk geeft! Ze luisteren niet 

naar hun leiding, doen gewoon waar ze goesting in hebben, en kunnen zelfs geen avondje 

volksdans organiseren zoals het hoort? Ze zijn verslaafd aan elektronica, maar hun sociale 

capaciteiten zijn zelfs te zwak om simpele dingen met mekaar af te spreken? Ze denken 

met gemak leiding te worden, maar kunnen nog geen stal sjorren, en een klein 

tochttechniekske oplossen zit er ook niet meer in? Ik ***te in mijn overall van het lachen 

toen ik dit van hun leiding te horen kreeg! 

Echte boeren als wij zijn, hebben mijn 2 kameraadschappen en ik, door ons 

boerenverstand te gebruiken een oplossing gevonden voor jullie probleem. Wij nemen jullie 

mee naar ons boerenhof in Bouillon! Daar zitten jullie afgezonderd van alle overbodige 

luxe van de buitenwereld, en kunnen jullie echte venten worden! Jullie gaan eindelijk 

leren wat echt werken is, maar geen nood, dankzij het boer-gondische eten zullen jullie 

genoeg energie hebben om dit te overleven. Ter ontspanning zullen er op tijd en stond 

volksspelen of een kaartavond gehouden worden. Op het einde van dit verblijf in de 

Ardennen bouwen jullie met man en macht een groot vuur, waar de boerkes van Gijzegem, 

Moorsel en Wies alleen maar van kunnen dromen. Zelfs Godfried van Bouillionblokskes 

zal zich omkeren in zijn graf! Wanneer jullie nadien thuiskomen zullen jullie volwaardige 

boerenknechten zijn, en kunnen jullie opnieuw met opgeheven hoofd buiten komen in het 

Herdersemse leven. 

Doordat er aan jullie wat meer werk is dan aan de rest, laten we jullie al vroeger 

vertrekken om op ons erf wat extra stallen en schuren op te zetten. Denk maar niet dat 

deze reis zal verlopen zonder dat jullie er moeite voor moeten doen, watjes! Jullie worden 

op zondag 19 juli 2015 bij het kraaien van de eerste haan aan het Jeugdhuis van KSA 

Herdersem verwacht, samen met een degelijk geschouwd rijwiel! Zorg dat het volledig in 

orde is en vooral dat de banden gecontroleerd en opgepompt zijn, want ik heb horen zeggen 

dat jullie zelfs geen platte band kunnen vervangen!  

 

Wij verwachten jullie allemaal, de 

toekomst van de Herdersemse 

jeugd staat op het spel!" 

 

De strobaal'n! 

De Boertige Gebroerkes 
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DE TE KENNEN LIEDJES OP KAMP 

 

 HET KERELSLIED (!) 

 

Kerels der Noordzee, Vikingsbloed, 

Schaart u vereend rond de vlag 

’t Gaat om uw kerstene Vlaamse diet 

Reedt u ten koene slag 

Harop ten strijd, Gij fiere jeugd 

Ten kamp voor God, ten kamp voor God!  

 

 

 HET AVONDLIED 

 

O Heer, d’avond is neergekomen 

De zonne zonk, het duister klom 

De winder doorruisen de bomen 

En verre sterren staan alom… 

Wij knielen neer om U te zingen 

In’t slapend woud, ons avondlied 

Wij danken U voor wat w’ontvingen 

En vragen: “Heer, verlaat ons niet” 

Knielen, knielen, knielen wij neder 

Door de stilte weerklinkt onze beê, 

Luist’rend, fluist’rend kruinen mee 

En sterren staan al teder… 

Geef ons Heer, zegen en rust en vree… 
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BEZOEKDAG 

 

Omdat 10 dagen zonder zoonlief toch wel erg lang kan zijn (voor de ouders uiteraard, zoonlief beleeft 

de tijd van zijn leven), bieden we iedereen de gelegenheid een kijkje te komen nemen op ons kamp. U 

hoort het goed, iedereen: mama, papa, broer (moeilijk, want die is mee op kamp), zus, opa, oma, liefje, 

tante, nonkel, … Dit is tevens de gelegenheid bij uitstek om deel 1 van de vuile was te halen, nog wat 

zakgeld toe te stoppen, … 

Onze bezoekdag zal plaats vinden op zondag 26 juli 2014. Gelieve er echter rekening mee te houden 

dat deze duurt van 14h00 tot 19h00 en, met het oog op een vlot verloop van de dag, deze uren te 

respecteren.  

Wat is bezoekdag wel?: dit is een dag waarop iedereen kan komen kijken hoe goed het wel loopt op 

kamp. We voorzien daarbij een lekkere maaltijd en vele drankjes voor jullie. Deze kan niet op 

voorhand betaald worden, maar slechts op bezoekdag zelf. Uiteraard hoeft deze maaltijd niet betaald te 

worden voor kampdeelnemers. Rond 15h00 sluit de bar een half uurtje en vragen we iedereen deel te 

nemen aan onze viering, geleid door onze proost Louis Bruyland. Daarna trachten we de ambiance te 

garanderen met een traditioneel volleybaltoernooi (leiding tegen ouders) waarbij de leiding zoals 

steeds weer de vloer met jullie aanveegt. 

Wat is bezoekdag niet?: het is uiteraard niet de bedoeling dat zoonlief mee naar huis wordt 

gesmokkeld. De leuze van onze indianen luidt echter: “Samen uit, samen thuis”. Al vloeit er eens een 

traantje, die verdwijnen snel!! Komt er echter wel een einde aan kamp, om eender welke reden, laat dit 

dan onverwijld weten aan de betreffende banleiding! We vragen ook dat er gedurende de bezoekdag 

op de kampweide gebleven wordt, zodanig dat de leiding een overzicht kan behouden op haar gasten. 

Indien u toch even, om enige reden, de kampweide met zoonlief wens te verlaten (om hem wel nadien 

terug te brengen), doe dit dan onder geen beding zonder de (ban)leiding hiervan op de hoogte te 

hebben gebracht. 

Met het oog op het juist schatten van het aantal maaltijden, vragen we jullie op voorhand te laten 

weten met hoeveel eters per gast jullie zouden komen. Geen nood, we rekenen uiteraard wat te veel, 

zodat onverwittigde gasten geen honger hoeven te lijden. Maar tracht toch een zo correct mogelijk 

aantal eters te laten weten. 
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ROUTEBESCHRIJVING 

In deze moderne tijden heeft iedereen een gps, maar ten tijde van de echte boeren was dat 

lang nog niet zo. zij reden dan nog met paard en kar. voor zij die zich graag eens echt boer 

voelen, kunnen de gps thuislaten en kunnen gebruikmaken van dit 10-stappenplan. 

1. Stap in de wagen, zet de motor aan, doe je gordel om en rij de oprit af. 

2. Stop! Keer om, rij de oprit terug op en leg die gps terug binnen. 

3. Stap opnieuw in de wagen, zet de motor aan, doe je gordel om, rij de oprit af en 

rij richting E40. 

4. Voeg in op de E40 en volg deze tot je in Groot-Bijgaarden komt. In Groot-Bijgaarden 

volg je de borden E40/E19 richting E411 Namen/Luik/Antwerpen/ Luchthaven Zaventem 

5. Houd rechts aan bij het knooppunt Leonard en volg de borden E411 richting 

Namen/Luxemburg 

6. Neem afslag 25-Reims naar N89 richting Reims/Sedan/Bouillon/Bertrix 

7.  Blijf de N89 volgen tot je in Bouillon komt. Daar kom je op een rondpunt en neem je de 

eerste afslag en rij je de brug over. 

8. Eenmaal je de brug over bent, sla je direct rechts af. Deze weg blijf je volgen tot je 

opnieuw op jouw rechterkant een brugje tegenkomt. Steek dit brugje over en je komt in 

Rue de la Poulie. Blijf dit straatje volgen en je komt vanzelf op ons kamp uit. 

9. Je parkeert je wagen op de aangegeven plaats door de seingever-leider. 

10. Je stapt uit en wacht tot de poort door ons geopend is. Vanaf dan ben je van harte 

welkom op ons kamp! 
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KAMPBESCHRIJVING 

 

Bouillon is een historische stad waar onze Godfried nog talloze veldslagen heeft 
uitgevochten. Sindsdien is de tijd in Bouillon een beetje blijven stilstaan en settelden 
zich daar boeren. Nu in het eigenste 2015 kennen de boeren heel wat problemen. Tal 
van oogsten zijn mislukt en daarom hebben ze de hulp van ons nodig. Het is aan ons 
om hun oogsten te doen lukken. Of het jullie eigenlijk interesseert is een grote vraag, 
maar het is best wel leuk voor de mama’s, papa’s, opa’s, oma’s, tantes en nonkels die 
een weekendje in de buurt plannen tijdens bezoekdag. 
 
Bouillon is een stad in de Belgische provincie Luxemburg en ligt op de grens met 
Frankrijk. De stad telt 5500 inwoners en ligt in het arrondissement Neufchâteau. 
Bouillon staat verder ook bekend voor zijn middeleeuwse burcht van Godfried van 
Bouillon. 
 

Bezoeklustigen die onze bezoekdag 
graag koppelen aan een weekendje in de 
streek, hebben heel wat mogelijkheden. 
Bouillon zelf bruist van het toerisme. Het 
heeft naast hotels, ook heel wat campings 
waar jullie de nacht kunnen doorbrengen. 
Restaurants en brasseries bij de vleet 
waar jullie een lekker hapje kunnen eten. 
Verder kunnen jullie ook nog lekker 
sportief doen. Kajakken bijvoorbeeld want 
de Semois rivier kronkelt door het 
pittoreske Bouillon of je kan ook gewoon 
wandelen naast de Semois en genieten 

van de vele ongerepte natuur in Bouillon. Tijdens de zomerperiode is er de 
mogelijkheid om een ridderspektakel bij te wonen. Daarnaast is er de mogelijkheid om 
met een treintje een rondleiding te maken in de stad. De moeite waard met zoveel 
bezienswaardigheden! 
 
Mochten de hotels in Bouillon volgeboekt zijn, is er nog een andere mooie stad in de 
buurt. Herbeumont ligt op een kleine 20 kilometer ten oosten van Bouillon. Daar zijn er 
ook nog enkele gezellige hotels te midden van de mooie natuur.  
 
Zo genoeg verteld over Bouillon! Op zondag 26 juli zijn jullie allen welkom op onze 
boerderij! Eet ’s middags zeker niet te veel, want wij voorzien zoals altijd eten tegen 
17u.  
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WAT NEMEN WE MEE? 

 
VOOR ALLE GROEPEN 

 

Mogen wij nogmaals vragen om alles duidelijk te naamtekenen. Verder vragen wij ook om er 

rekening mee te houden dat de kleren vuil kunnen worden! 

 

BIJ HET VERTREK BIJ EN AAN TE HEBBEN 

 Uniform: Hemd + sjaaltje (eventueel T-shirt) aandoen bij vertrek !! 

 Identiteitskaart, SIS-kaart, lidkaart 

 Zakdoekje om de traantjes van u moeke of lief te drogen  

 

SLAAPGERIEF 

 Veldbed of luchtmatras 

 Slaapzak 

 Pyama of nachtjapon 

 Eventueel slaapmuts, kussentje, teddybeerkes en nachttutters 

 

EETGERIEF 

 Gamel (of onbreekbaar bord), onbreekbare beker 

 Bestek: mes, vork, lepel 

 Afwassponsje; (2) of borsteltje en enkele (min. 3) keukenhanddoeken (voor eigen 

gebruik) 

 

KLEDIJ 

 laarzen, sportschoenen, watersletsjen/sandalen (crocques zijn niet zo handig is gebleken!), 

degelijke wandelschoenen, andere schoenen 

 Kousen: minstens 1 paar per dag! (16)  

 Voldoende ondergoed (16) 

 Voldoende T-shirts (20) 

 Lange (3) en korte broeken (4 desjter, 2 schoon, 1 jeans, 2 schone) 

 Enkele pull-overs (zeker ook een flees voor de warmte!) (4 desjter, 1 goeje, 3 flees) 

 Jas en regenkledij (met eventueel petje of muts) 

 Zakdoeken 

 

WASGERIEF 

 Toiletzak met: Tandenborstel, tandpasta, beker, zeep, shampoo, oorreinigers 

 Washandjes, handdoeken (één badhanddoek), wasspelden 

 

ALLERLEI 

 Reserveveters + veiligheidspeldjes (+/- 2) + wasknijpers + plastic zakken + 2 kapstokken 

 Zonnebrandolie, aftersun, zwembroek en badmuts 

 Pil- of zaklamp (met reserve batterijen!) 

 Linnen zak voor vuile en natte kleren 

 Rugzak voor tochten (hoe degelijker, hoe minder afzien, vooral voor de oudsten. En géén 

klein schoolrugzakje, minimum 25l.) 

 Drinkbus 

 Een beetje zakgeld voor drankjes en postkaarten 
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VOOR DE OUDSTE GROEPEN (KN, JHN EN SN) 

 

 Patattenmesje 

 Zeer degelijke en grote rugzak voor het 24-urenspel en/of 2-daagse 

 Een kommeke en een dekseltje, + pannetje (liefst geen tefal maar lekker zwartgeblakerd) 

 Kaartje met uitleg tochttechnieken (indien nog in bezit zijnde) 

 Degelijk en goed tochtschoeisel! 

 Potlood, lat, gradenboog en passer (en denk maar niet dat de leiders het wel mee zullen 

hebben!) 

 Slaapmatje (want je wilt na een vermoeiende staptocht toch niet op de harde grond slapen 

?!) 

 OUDSTE GROEP (SN) ONLY: 

 Degelijk geschouwde fiets (kader, stuur, remmen, trappers en 2 wielen) 

 Kapottefietsrepareerdoosje + reservebinnenband + passend sjoepapke + velopomp 

+ kennis om met dit alles aan uw ros te sleutelen. 

 Lunchpakket voor fietstocht, voldoende suikers en vetten (EPO is uit den boze) 

 Koersbroek is aangewezen ter bescherming van enkele belangrijke attributen 

(eventueel een dikke sappige biefstuk) 

 Drinkbus kan ook altijd van pas komen 

 Voor op de fiets hoef je enkel het essentieelste mee te nemen! Je moet dit zelf 

meesleuren dus beperk het gewicht en de hoeveelheid! Je valies gaat mee met de 

camion en moet je dus DINSDAG ? JULI meebrengen naar het jeugdhuis! 

 Voor het vertrekuur en andere afspraken zal de leiding jullie nog inlichten. 

 

 

 

WAT WE NIET MEENEMEN OP KAMP (IEDEREEN) 

 

 

 Radio, walk- of disc-man, computerspellekes, … 

 Messen en ander scherp niet eet- of schel-gerei 

 GSM of andere vormen van mobiel telefoonschap 

 Sigaretten, drugs of alcoholische dranken 

 Snoep, chipkes, .. onze keuken is voortreffelijk genoeg 

 Geen medicatie zonder de leiding hiervan op de hoogte te brengen! 
 Slecht weer, gezaag, donderwolk-humeur,.. laten jullie het liefst ook thuis 

 

 

 Zaken als een oerdegelijk programma, uitgestrekte bossen, kabbelende beekjes, 

vervelende muggen en dazen, plaatselijk wild en plaatselijk schoon, hoeven jullie ook niet 

mee te brengen, daar wij dit alles ginder al besteld hebben….  
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VERDERE VRAGEN/OPMERKINGEN? 

Jongknapen 

Olivier Van der Jeught Haakon De Brucker Siegfried Meert 

Pontweg 97 

9310 Herdersem 

Tel: 0499/93.36.60 

e-mail: olivier@ksaherdersem.be  

Grote Baan 252 

9310 Herdersem 

Tel: 0476/98.63.45 

e-mail: haakon@ksaherdersem.be 

Grote Baan  

9310 Herdersem 

Tel: 0476/99.91.57 

e-mail: 

siegfried@ksaherdersem.be   
 

Daan Peleman  

Koebosstraat 20 

9200 Appels 

Tel: 0474/19.91.98 

e-mail: daan@ksaherdersem.be  
 

Topjongknapen 

Bram Stockman Robbe Brisard Laurens Callebaut 

Grote Baan 128 

9310 Herdersem 

Tel: 0491/04.09.88 

e-mail: bram@ksaherdersem.be  

Kapelleommegang 40 

9310 Herdersem 

Tel: 0493/11.84.33 

e-mail: robbe@ksaherdersem.be  

Grote Baan 86 

9310 Herdersem 

Tel: 0476/99.91.57 

e-mail: laurens@ksaherdersem.be  

 

Jasper De Brucker 

Kapelleommegang 35 

9310 Herdersem 

Tel: 0495/15.70.46 

e-mail: jasper@ksaherdersem.be  
 

Knapen 

Wouter Van der Borght Vincent De Sutter Dylan D’Hondt 

Middenweg 25 

9310 Herdersem 

Tel: 0478/06.41.91 

e-mail: wouter@ksaherdersem.be 

Opwijkse steenweg 17 

9310 Moorsel 

Tel: 0476/29.76.20 

e-mail: vincent@ksaherdersem.be  

Aalstersestraat 148 

9280 Wieze 

Tel: 0472/31.09.22 

e-mail: dylan@ksaherdersem.be  

 

Yoran Van den Steen 

Schrovestraat 31 

9280 Wieze 

Tel: 0474/19.91.98 

mailto:olivier@ksaherdersem.be
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Jonghernieuwers 
Huon De Brucker Brian Roels 

Grote Baan 252 

9310 Herdersem 

Tel: 0497/23.85.63 

e-mail: huon@ksaherdersem.be 

Schrovestraat 52 

9280 Wieze 

Tel: 0478/81.89.82 

e-mail: brian@ksaherdersem.be 
 

Seiners 
Sep Roggeman Ruben Melkebeeck Raoul Muylaert 

Middenweg 21 

9310 Herdersem 

Tel: 0484/96.82.54 

e-mail: sep@ksaherdersem.be  

Koekeroel 24 

9310 Herdersem 

Tel: 0499/18.25.24 

e-mail: ruben@ksaherdersem.be  

Achterstraat 47 

9310 Meldert 

Tel: 0470/56.82.70 

e-mail: 

raoul@ksaherdersem.be  
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