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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 Champagne. Zoals altijd is er ook een kampthema en dit jaar gaan 

we van jullie allen een echte Egyptenaar maken, want het kampthema is ‘Egyptenaren’ 

geworden. Tijdens dit kamp worden jullie allemaal getraind om een echte Egyptenaar te worden 

en leren wij jullie alle kneepjes aan die een echte Egyptenaar dient te kennen. 

We hopen dan ook dat jullie allen talrijk verschijnen op ons Egyptisch grondgebied zodat we 

er allen samen weer een spetterende belevenis en een mooie herinnering van kunnen maken. 

Tot dan, tot 19 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 

0491/52.19.42 

(Hoofdleider Robbe a.k.a Farao Brisard) 

  

Mr. Helmut Michel 

Champagne 97  

T.A.V.KSA Herdersem 

Naam kind + ban 

4950 Waimes 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

 VERTREK 

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

vertrek in ons Egyptisch dorpje (jeugdhuis) op dinsdag 19 juli 2016. Met het oog op een tijdig 

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

Egyptenaren (SN) zullen al op zondag 17/07 op hun stalen kameel 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 24 juli 2016. Dit van 14h00 (niet 

vroeger) tot 19h00 (niet later). 

 TERUGKOMST 

Onze bus zal jullie oogappeltjes terugvoeren naar ons Egyptisch dorpje op donderdag 28 juli 

2016. Het uur van aankomst schatten we tussen 16h00 en 17h00 (afhankelijk van weer en 

verkeer) 

 UNIFORM 

Zoals het een echte Egyptenaar, 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 Egyptenaar(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 Egyptenaar Yoran (gsm 0478/ 75.97.84 of yoran96@gmail.com) of 

Egyptenaar Tom (gsm 0495/75.59.08 of tom_de_wolf@hotmail.com) 

 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 revolutie is er ook 

mailto:yoran96@gmail.com
mailto:tom_de_wolf@hotmail.com
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de mogelijkheid te betalen via bankoverschrijving (vóór 8/07), dit op volgend KSA 

rekeningnummer: 068-0852210-92 met vermelding van VOORNAAM, NAAM, BAN, 

KAMP 2016. 

 MEDISCHE FICHE 

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

gezondheid van de Egyptenaar in wording 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 Egyptische medicijnmannen Huon, Tom & Laurens 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 Egyptische medicijnmannen. 

 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 leerling-

Egyptenaar(tje) wat het gepaste bedrag is om mee te geven. De oudste leerling-Egyptenaren, 

KN, JHN en SN beheren zelf hun privé. Voor de jongste leerling-Egyptenaren, JKN en TJKN, 

vragen we jullie om dit in genaamtekende portefeuilles mee te geven in de valies. De 

desbetreffende (ban)leider van de roedel 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 

genaamtekend zijn. (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 onze farao 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 
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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 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 

 Karel Roggeman 

 David Kinoo 

 Kristof Van Goethem 

 Tim Roggeman  
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Kampbrieven groepen 
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 oeps sorry, ik was even vergeten 

dat jullie nog geen Egyptisch praten. Ik zal even opnieuw beginnen 

Hallo slimme Jongknapen 

Wij, jullie leiders, hebben een groot geheim en we hebben dit al gans het jaar voor 

jullie verborgen gehouden. Maar nu is het tijd om jullie de waarheid te vertellen. 

Eigenlijk wonen wij helemaal niet in het prachtige Herdersem, wij zijn geboren en 

getogen in het verre Egypte. Wij zijn de 6 dapperste strijders van de Farao en wij 

hebben een zeer belangrijke missie gekregen van hem.  

Het begon allemaal vorig jaar. Vanop een van onze uitkijktorens was een vreemd 

schip gezien. Het was een schip dat we nog nooit gezien hadden , met mannen aan 

boord zo groot als reuzen. Deze wilde mannen hadden baarden en ze droegen 

rokken. We vroegen raad aan Weetallis, de slimste man ter wereld. Hij wist ons te 

vertellen dat deze mannen schotten waren, ze kwamen uit het verre Noorden. Nog 

nooit was iemand zo ver gevaren als hen. Maar ook Weetallis wist niet wat ze bij ons 

kwamen zoeken.  Uiteindelijk bereikten ze onze haven en al snel was duidelijk wat ze 

hier kwamen zoeken. Blijkbaar hebben de schotten echt een vreselijke hekel aan 

piramides. Hun plan was om al onze piramides af te breken. We hebben nog 

geprobeerd om ze te stoppen maar ze waren niet tegen te houden. Ze hebben al onze 

piramides verwoest. Toen hebben ze al de stenen verstopt zodat we onze piramides 

nooit meer zouden kunnen heropbouwen. We hebben gezocht en gezocht maar we 

kunnen ze nergens vinden. Daarom stuurde de farao zijn 6 slimste en dapperste 

krijgers (jullie leiders) op pad om een groep jonge krijgers te zoeken die ons kunnen 

helpen bij onze zoektocht. Na lang zoeken hebben we jullie gevonden, de jongknapen 

van KSA Herdersem. We besloten om jullie leiders te worden zodat we jullie een heel 

jaar lang konden observeren. Na een jaar observeren en bestuderen besloten we dat 

jullie geschikt zijn om ons te helpen om onze stenen terug te vinden.  

Jullie zullen er geen spijt van krijgen als jullie ons helpen. Gedurende 10 dagen 

zullen jullie behandeld worden als Egyptische goden. De beste koks ter wereld zullen 

er voor zorgen dat jullie maagjes goed gevuld zijn. Wij zullen zorgen voor spel en 

plezier van de bovenste plank. Jullie zullen je ogen niet geloven als bij het zien van 

ons prachtige land. Dit en zo veel meer kunnen jullie verwachten als jullie ons 

helpen. 

Wij rekenen alvast op jullie hulp. Groetjes van jullie leiders. 

Toetanbramon , Moensis , Basjh , Steth , Pansjh , Zwhanshasis 
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Gegroet nederige slaafjes, 

 

Mijn naam is Ra-Oul, de Egyptische Zonnegod. Samen met vier andere Egyptische goden, heb 

ik zeer goed nieuws voor jullie!  

Jullie immer sympathieke leiders hebben jullie namelijk een once-in-a-lifetime kans bezorgd! Het feit 

dat zij de Herdersemse goden van tegenwoordig zijn, maakt dat wij een goede band met hen hebben. 

Omdat hun Topjongknapen een zeer goed KSA-jaar achter de rug hebben, en het ontzettend 

goed gedaan hebben op het Bondsfeest, hebben jullie goddelijke leiders ons om een vriendendienst 

gevraagd. Goden onderling krijgen al eens iets van elkaar gedaan, begrijpen jullie... 

Arnaud, Jelle, Jasper, Robbe en Raoul willen dat wij van hun Topjongknapen eliteburgers in de 

maatschappij maken. Om dit doel te bereiken, verlaten wij onze uitgestrekte woestijnen en nemen we 

jullie mee naar het gehuchtje Champagne. Omgeven door prachtige natuur, is deze kleine oase aan 

de plaatselijke Warche-Nijl een perfecte uitvalsbasis. 

Onder ons alziend oog zullen jullie hogerop proberen raken in de sociale piramide. Daarvoor zullen 

jullie tot het uiterste gedreven worden, en zowel fysiek als mentaal op de proef gesteld worden. Elk 

onderdeel van jullie persoon wordt uitvoerig getest, want enkel de allerbesten verdienen het om aan 

de top te staan.  

Wij hopen dat elke Topjongknaap deze unieke kans met beide handen grijpt, en zich succesvol een 

weg baant tot de positie van Farao! 

Op dinsdag 19 juli 2016 dienen jullie zich aan te melden aan het Jeugdhuis te Herdersem, alwaar in 

de voormiddag de slavenkaravaan zal vertrekken richting het oosten. Onmisbaar op dit avontuur zijn 

een oud wit laken en een oude witte t-shirt. (Deze keren niet in dezelfde staat terug!) 

 

Veel moed, en tot dan slaafjes! 

 

Arnubis, de god van de Onderwereld 

Bastet, de god van de  Vreugde en de Muziek 

Brisisi, de Oorlogsgod  

Jel-Atoem, de Scheppingsgod 

Ra-Oul, de Zonnegod
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Gegroet knaapslaven 

Tot jullie spreekt hier, Cleopatra. Ik heb jullie hulp nodig voor het vinden van de graftombe van 
Toetanchamon. 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten ligt deze graftombe diep begraven in de woestijn. Om deze te kunnen 
vinden, moeten jullie vaardigheden bijgeschaafd worden of zelfs worden aangeleerd. 

Daarom heb ik beroep gedaan op enkele gidsen die jullie door dit avontuur zullen proberen te loodsen. De gidsen 
die ik voor jullie heb uitgekozen zijn niet van de minste en zijn vernoemd naar belangrijke Egyptische goden. 
Jullie gidsen zullen zijn: 

 Haakorus, koning van de goden 
 Yoranubis, god van de doden en de onderwereld 
 Siegertseger, beschermgod van de doden 
 Atom, god van de schepping 
 Flosiris, god van de Vruchtbaarheid 

Mijn gidsen zullen er persoonlijk voor zorgen dat jullie deze zoektocht heelhuids doorstaan. De belangrijkste 
vaardigheden waar jullie zullen aan moeten werken zullen zijn: stappen onder een badende zon, opzoek gaan naar 
aanwijzingen, leren zien in het donker, … 

Hopelijk vinden jullie de graftombe van Toetanchamon op het einde van jullie zoektocht en kunnen we zijn 
stoffelijke resten verbranden met een groots offervuur. Dit vuur zal tevens de laatste dag zijn van jullie avontuur 
en mogen jullie huiswaarts keren waar jullie als echte ontdekkers zullen onthaald worden! 

Hopelijk tot op het Egyptische grondgebied in Champagne 

Getekend:  
Cleopatra        Knaapslaaf 

 

(P.S.: Indien jullie zich willen opgeven voor dit avontuur, breng dan deze brief mee als teken van bevestiging) 
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salve servos, 

 

Hier zijn we weer, de grote leiders van onze moderne tijd. 

We hebben een groots plan opgevat om onze cultuur te verspreiden naar ongeziene hoogten. 

 

Maar we kunnen dit niet zonder de hulp van de jongherslaven. 

 

Daarom gaan we jullie meenemen (onder lichte dwang) op een 10-daags kamp. 

We willen alleen maar het beste voor onze slaven en daarom krijgen jullie 4x per dag eten en 

zal er ook onderdak voorzien worden. 

 

Als jullie onze bevelen, en vooral die van opper-secretarisch van de farao Brianetaten 

Roelsiris, goed opvolgen kunnen we heel misschien zelf een goed woordje doen bij de leider 

van de ambachtslieden en kunnen jullie zo wel een plaats verdienen in hun stand. 

 

Maar eerst zullen jullie moeten bewijzen dat jullie slaaf-waardig zijn en ook onder grote druk 

er een succesvol kamp van kunnen maken. 

 

Het zal geen makkelijke opgave worden, de pyramides in Caïro zijn niets vergeleken met ons 

plan. 

Maar we geloven in jullie positieve houding en ook al staan we niet open voor discussie. 

We weten dat jullie leventje nu nog niets waard is maar eens dit kamp voorbij is zullen jullie 

inzien dat we niet de slechtste bazen zijn. 

 

Mag ik u voorstellen aan uw slavendrijvers: 

 

Yestosiris, Brianetaten, Dylanorus, Danio, Brozisi 
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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 24 juli 2016. 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. Daarnaast 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 Egyptenaren 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 Egyptenaren was 

dat lang nog niet zo. Zij reden met kamelen. Voor zij die zich graag eens echt Egyptenaar 

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 

4. Rij richting E40. 

5. Voeg in op de E40 en volg deze tot u in Groot-Bijgaarden komt. In Groot-Bijgaarden 

volgt u de borden E40/E19 richting E411 Namen/Luik/Antwerpen/ Luchthaven Zaventem 

6. Houdt rechts aan bij het knooppunt Leonard en volg de borden E411 richting 

Namen/Luxemburg 

7. Voeg in op de E19 en houd links aan bij de splitsing en rijdt door op de E40 

8. Dan houdt u rechts aan bij de splitsing, blijf op de E40 en volg de borden 

Luik/Leuven/Brussel 

9. Na een kleine 80 km houdt u links aan en blijft u op de E40. 

10. Nadien volgt u de 2 rechterrijstroken op in te voegen op de E42 richting 

Saarbrücken/Verviers 

11. Vervolgens naar u afslag 11-Malmedy naar N62 richting 

Marche/Stavelot/Waimes/Malmedy 

12. Neem op de rotonde de 3de afslag naar Avenue du Pont de Warche/ de N62/de N68. 

13. Neem op de volgende rotonde de 2de afslag naar Rue des Arsilliers 

14. Ga op de volgende rotonde rechtdoor naar Avenue Monbijou/de N62 

15. Neem vervolgens op de volgende rotonde de 3de afslag naar Rue du Centre/de N632 

16. Neem op de volgende rotonde de 2de afslag en sla vervolgens rechtsaf bij Rue de la 

Brasserie 

17. Neem de flauwe bocht naar links en vervolg uw weg richting Champagne 

18. Houdt rechts aan richting Weywertz en blijf rechtdoor rijden (Neem nadien de afslag 

rechts richting Weywertz NIET!) 

19. Blijf de weg volgen, tot u over een klein brugje rijdt en je komt vanzelf op ons kamp uit. 

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

21. 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 

 

Erg veel over Champagne valt er niet echt te vertellen. Maar wat wel te vertellen valt 
is dat er daar een Egyptische stam is neergestreken. Deze stam heeft nood aan 
nieuwe slaven en heeft ook enkele belangrijke opdrachten die zullen moeten vervuld 
worden. 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. 
 
Champagne is een woonkern in de Belgische provincie Luik en ligt op de grens met 
Duitsland. Het dorpje telt maar een kleine 200 inwoners en ligt in de gemeente 
Waimes. Voor de rest is er niet veel gekend over Champagne. 

 
Bezoeklustigen die onze 
bezoekdag graag koppelen aan 
een weekendje in de streek, 
hebben enkele mogelijkheden. In 
Champagne zelf zal je geen hotel 
of dergelijke vinden wat wel het 
geval is in Waimes. Waimes heeft 
naast hotels, ook enkele campings 
waar jullie de nacht kunnen 
doorbrengen. Er zijn ook enkele 
toffe restaurantjes in de buurt waar 
jullie een lekker hapje kunnen 
eten. Verder kunnen jullie ook nog 

lekker sportief doen. Er zijn enkele wandelroutes waarvan er één is die zich bevindt in 
de vallei van de Warche, de rivier die langs onze kampweide loopt, waar je kan 
genieten van de vele ongerepte natuur in omgeving. Naast wandelen kan je er ook nog 
kajakken! 
 
Mochten de hotels in Waimes volgeboekt zijn, is er nog een andere mooie gemeente 
in de buurt. Robertville ligt op een kleine 5 kilometer ten noorden van Waimes. Daar 
zijn er ook nog enkele gezellige hotels te midden van de mooie natuur.  
 
Zo, genoeg verteld over Champagne! Op zondag 24 juli zijn jullie allen welkom op ons 
Egyptisch grondgebied! 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 LEERLING-EGYPTENAREN 

 

Mogen wij nogmaals vragen om alles duidelijk te naamtekenen. Handig is ook om de avond 

voor het vertrek met je zoon zijn valies eens te overlopen, zodat hij weet wat hij mee heeft. 

Verder vragen wij ook om er rekening mee te houden dat alle kleren vuil kunnen (en meestal 

ook zullen) 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 uw moeke of lief te drogen  

 

SLAAPGERIEF 

 Veldbed of luchtmatras (zie verder voor opmerking hieromtrent) 

 Slaapzak 

 Warme pyjama  

 Eventueel kussen, knuffelbeertje 

 

EETGERIEF 

 Onbreekbare beker en gamel (onbreekbaar bord wordt afgeraden, maar als het echt niet 

anders kan, liefst een diep bord zodat er soep in kan) 

 Bestek: mes, vork, lepel 

 Afwassponsje (min. 2) of borsteltje en keukenhanddoeken (voor eigen gebruik, min. 3) 

 

KLEDIJ 

 Laarzen, sportschoenen, degelijke wandelschoenen, watersletsen/sandalen (crocques zijn af 

te raden) 

 Voldoende kousen: minstens 1 paar per dag (dikke kousen voor in stapschoenen/laarzen 

zijn geen overbodige luxe)  

 Voldoende ondergoed (eventuele accidentjes en nat ondergoed na paratocht inbegrepen!) 

 Voldoende T-shirts  

 Lange en korte broeken 

 Pulls (fleece pulls zijn alweer geen overbodige luxe) 

 Jas en regenkledij (met eventueel petje of muts) 

 Zakdoeken 

 

WASGERIEF 

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

 Washandjes, badhanddoeken (min. 2, liefst grote), voldoende wasspelden 

 

ALLERLEI 

 KAPSTOK VOOR UNIFORM! 

 Reserveveters, plastic zakken, veiligheidspelden komen altijd van pas  

 Zonnebrandolie, aftersun, zwembroek (evt. badmuts) 

 Zaklamp (met reserve batterijen!) 

 Linnen zak voor vuile en natte kleren 
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 Rugzak voor tochten (JKN en TJKN hebben nog geen trekrugzak nodig, maar hun rugzak 

moet wel voldoende groot zijn, minimum 25l.) 

 Drinkbus 

 Een beetje zakgeld voor drankjes en postkaarten 

 

VOOR DE OUDSTE LEERLING-EGYPTENAREN (KN, JHN EN SN) 

 

 Patattenmesje 

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

 Degelijk en goed tochtschoeisel! 

 Slaapmatje  

 Een kommeke en een dekseltje + pannetje (en denk maar niet dat de leiding dit voor jullie 

zal meebrengen) 

 Potlood, lat, gradenboog en passer (idem, betrouw niet op de leiding hiervoor, spreek 

desnoods af binnen jullie groep)  

 Kaartje met uitleg tochttechnieken (indien nog in bezit zijnde) 

 OUDSTE GROEP (SN) ONLY: 

 Degelijk geschouwde fiets, met opgepompte banden en werkende verlichting! 

 Reparatieset,  reservebinnenband, fietspomp en de nodige kennis 

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

 Koersbroek is aangewezen ter bescherming van enkele belangrijke attributen  

 Drinkbus  

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

meesleuren, dus beperk het gewicht en de hoeveelheid! Matje en slaapzak worden 

op voorhand verzameld, hou er wel rekening mee dat je dit dag 2 wel mee moet 

nemen op de fiets. Je valies gaat mee met de camion en moet je op voorhand aan het 

Jeugdhuis afzetten. 

 Vertrekuur en andere afspraken verneem je van de leiding. 

 

WAT WE NIET MEENEMEN OP KAMP (IEDEREEN) !!! 

 

 Radio, GSM, iPod en dergelijke 

 Messen en andere scherpe voorwerpen (behalve om te eten of patatten te jassen) 

 Sigaretten, drugs of alcoholische dranken 

 Snoep, chips 

 Slecht weer, gezaag, slecht humeur... laten jullie ook liefst thuis 

 Bij overtreding doet de leiding met de verboden voorwerpen wat ze passend acht! 

 Geen medicatie zonder de leiding hiervan op de hoogte te brengen! 
 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….  

 

OPMERKINGEN BETREFFENDE VELDBED/LUCHTMATRAS 

 

1. Uit ervaring hebben we geleerd dat een veldbed handiger is dan een luchtmatras. 

Luchtmatrassen lossen van zichzelf al wat lucht, en wat er gebeurt in combinatie met een 

scherp voorwerp moeten we ook niet uitleggen. Maar het blijft ieders eigen keuze! 

 

2. Omwille van negatieve situaties in het verleden, toch even een duiding i.v.m. de 

veldbedden. De meest frequent gebruikte veldbedden zijn deze gemaakt uit aluminium. 
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Deze zijn zeker aan te raden! Ze zijn comfortabel genoeg en zeer stevig, de leiding slaapt 

ook op deze veldbedden. Toch zien we jammer genoeg soms dat bij kinderen met een 

dergelijk veldbed, een poot van het bed doorbuigt. Dat kan echter nooit gebeuren bij een 

normaal gebruik van het veldbed, dat is het gevolg van wild springen op het bed. Nadien 

is er uiteraard niet veel meer nodig om de doorbuigende poot finaal te doen plooien.  

 

Wij zijn ons er van bewust dat een kapot bed ook te wijten kan zijn aan andere kinderen, 

die bijvoorbeeld van het ene bed op het andere springen. Wij doen als leiding ons uiterste 

best om dit ten allen tijde te vermijden, maar zoals jullie beseffen, kunnen wij niet op elk 

ogenblik van de dag een oogje in het zeil houden. Daarom stellen wij uitdrukkelijk dat wij 

niet verantwoordelijk zijn voor de schade aan bedden (of luchtmatrassen), tenzij deze 

veroorzaakt werd door iemand van de leiding uiteraard. In geval van schade zal U zich als 

ouder moeten wenden tot de ouders van het kind die het bed kapot gemaakt heeft, en niet 

tot ons. Wij begrijpen dat dit een lastige situatie is, maar dat is ze voor ons evenzeer. Wij 

hopen dat we hierbij op jullie begrip kunnen rekenen. 

 

 

VERDERE VRAGEN/OPMERKINGEN? 

Jongknapen 

Bram Stockman Wouter Van der Borght Ruben Melkebeeck 

Grote Baan 128 

9310 Herdersem 

Tel: 0491/04.09.88 

e-mail: bram@ksaherdersem.be 

Middenweg 25 

9310 Herdersem 

Tel: 0478/06.41.91 

e-mail: wouter@ksaherdersem.be 

Koekeroel 24 

9310 Herdersem 

Tel: 0499/18.25.24 

e-mail: ruben@ksaherdersem.be  

 

 

 

Topjongknapen 

Robbe Brisard Raoul Muylaert Jasper De Brucker 

Kapelleommegang 40 

9310 Herdersem 

Tel: 0493/11.84.33 

e-mail: robbe@ksaherdersem.be 

 Achterstraat 47 

9310 Meldert 

Tel: 0470/56.82.70 

e-mail: raoul@ksaherdersem.be 

Kapelleommegang 35 

9310 Herdersem 

Tel: 0495/15.70.46 

e-mail: jasper@ksaherdersem.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joeri Moens Bastian De Vilder Stijn De Ridder 

Broekstraat 43 

9310 Herdersem 

Tel: 0471/48.64.80 

e-mail: joerimoens@live.be 

Konijnenberg 22 

9308 Gijzegem 

Tel: 0487/65.95.20 

e-mail: bastiandevilder@hotmail.com 

Molendreef 5 

9300 Aalst 

0477/04.92.96 

e-mail: ridder.stijn@gmail.com 

Jelle Elaut Arnaud Muylaert 

Oude Pastorijwegel 13 

9310 Herdersem 

Tel: 0478/50.60.23 

e-mail: elaut.jelle@gmail.com 

Broekstraat 1 

9310 Herdersem 

Tel: 0479/67.17.49 

e-mail:  arnaud.muylaert@hotmail.com 
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Knapen 

Haakon De Brucker Yoran Van den Steen Siegfried Meert 

Grote Baan 252 

9310 Herdersem 

Tel: 0476/98.63.45 

e-mail: haakon@ksaherdersem.be 

Schrovestraat 31 A 202 

9280 Wieze 

Tel: 0474/19.91.98 

e-mail: yoran96@gmail.com 

Grote Baan  

9310 Herdersem 

Tel: 0476/99.91.57 

e-mail: siegfried@ksaherdersem.be   

 

Jonghernieuwers 

Brian Roels Yento De Meyst Daan Peleman 

Schrovestraat 52 

9280 Wieze 

Tel: 0478/81.89.82 

e-mail: brian@ksaherdersem.be 

Ouden Dendermondse stw 153 

9300 Aalst 

Tel: 0471/62.41.51 

e-mail: yentodm@hotmail.com 

Koebosstraat 20 

9200 Appels 

Tel: 0474/19.91.98 

e-mail: daan@ksaherdersem.be 

 

 

 

Seiners 
Laurens Callebaut Olivier Van der Jeught Huon De Brucker 

Grote Baan 86 

9310 Herdersem 

Tel: 0476/99.91.57 

e-mail: laurens@ksaherdersem.be 

Pontweg 97 

9310 Herdersem 

Tel: 0499/93.36.60 

e-mail: olivier@ksaherdersem.be 

Grote Baan 252 

9310 Herdersem 

Tel: 0497/23.85.63 

e-mail: huon@ksaherdersem.be 

 

 

Tom De Wolf Florian De Wolf 

Hoekskenstraat 25 B 

9310 Moorsel 

0495/75.59.08 

e-mail: tom_de_wolf@hotmail.com 

 

 

 
 

Dylan D’Hondt Brozi Serluppus  

Aalstersestraat 148 

9280 Wieze 

Tel: 0472/31.09.22 

e-mail: dylan@ksaherdersem.be  

Hammestraat 37 

9300 Aalst 

Tel: 0496/75.95.02 

e-mail: bserluppus@hotmail.com 

 

Vincent De Sutter   

Opwijkse steenweg 17 

9310 Moorsel 

Tel: 0476/29.76.20 

e-mail: vincent@ksaherdersem.be 
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