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VOORWOORD 

Het is weer zomer, het leukste seizoen van het jaar! De vogeltjes fluiten, het zonnetje schijnt 

en het is vakantie. Dit steekt allemaal wat bleekjes af wanneer we het hebben over het 

hoogtepunt: het KSA-kamp! Jawel, ook dit jaar zijn wij weer van de partij. KSA Herdersem 

zal gedurende 10 dagen Villers-Sainte-Gertrude op zijn grondvesten doen daveren. 

Jullie leiding heeft weer tal van leuke, intensieve en creatieve activiteiten voorbereid, want 

ook zij willen dat dit een onvergetelijk kamp wordt! Diegenen die reeds zijn meegeweest op 

een vorig kamp weten dat er niets leuker is dan het kamp: rollen in de modder, iets langer 

opblijven dan normaal, de talrijke bossen van de Ardennen ontdekken en je gewoon de 

volledige 10 dagen amuseren. Voor diegenen die nog niet zijn mee geweest, niet getreurd! 

Grijp je kans, want je mag dit echt niet missen! 

Graag zouden wij ook alle leden nogmaals willen bedanken voor een schitterend jaar. Ook 

bedankt aan de ouders, die ons hun zonen een jaar lang iedere zaterdag hebben toevertrouwd. 

Bij deze nodigen we jullie graag uit op 18 juli en wees maar zeker: we gaan er weer een goeie 

lap op geven! Tot dan! 

Vele groeten! 

De Leiding 
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KAMPADRES 

 

Wij weten dat de ouders hun teergeliefde zoon geen 10 dagen kunnen missen. De jongens zelf 

zullen er echter minder moeite mee hebben. Zoals jullie wel weten zijn computer en GSM 

verboden, maar er bestaat nog zo iets als de Post. Ga dus snel naar de winkel, koop de mooiste 

brief die je kan vinden, en schrijf een leuk kaartje. Niet meer vertrouwd met de post? Dit is hoe 

je het adres invult: 

 

 

 

 

      

   

      

  

      

  

        

        

 

!! ENKEL IN GEVAL VAN UITERSTE NOOD !! 

KAN U TERECHT OP HET VOLGENDE NOODNUMMER 

0491/52.19.42 

(Hoofdleider Robbe Brisard) 

  

Robert René 
Rue du Millénaire 5  
T.A.V.KSA Herdersem 
Naam kind + ban 
6941 Villers-Sainte-Gertrude 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 VERTREK 

Onze bus zal de jongste toekomstige krijgers van het oosten (JHN, KN, TJKN en JKN) 

oppikken bij het vertrek in Herdersem aan het jeugdhuis op dinsdag 18 juli 2017. Met 

het oog op een tijdig vertrek, vragen we jullie om 10h00 STIPT klaar te staan aan het 

JH en dit doen we IN UNIFORM (zo zien alle voorbijgangers hoe talrijk we wel niet 

zijn). De seiners zullen op zondag 19/07 hun training al beginnen. Zij zullen de helse 

tocht met de fiets afleggen. Onze gebeden zijn met hen. 

 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 23 juli 2017. Dit 

van 14h00 (niet vroeger) tot 19h00 (niet later). Verdere info kunt u verder in dit boekje 

vinden. 

 TERUGKOMST 

Onze bus zal jullie oogappeltjes terugvoeren naar ons geliefde thuisdorp op donderdag 

27 juli 2017. Het uur van aankomst schatten we tussen 16h00 en 17h00 (afhankelijk 

van weer en verkeer). 

 UNIFORM 

Echte samoerai vertrekken niet zonder het passende uniform. Elk lid hoort een hemd en 

bijhorend sjaaltje mee te hebben op kamp. Heb je deze al? Super! Heb je deze nog niet 

of is het gekrompen in de was? Geen probleem! In Juni kan je nog steeds na iedere 

activiteit terecht bij onze twee uniformenmannen (Daan en Tom). Zij zullen u met hun 

vakkundige kennis helpen het beste hemd voor uw kind te vinden. De prijzen kunt u 

vinden op onze website. 
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 KAMPPRIJS 

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

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

gezinnen” kortingen zijn er niet! Voor de aanhangers van de elektronische revolutie is er 

ook de mogelijkheid te betalen via bankoverschrijving (vóór 10/07), dit op volgend KSA 

rekeningnummer: BE12 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 onze leerling-samoerai te bepalen. Kromme rug, platvoeten en angst 

voor kikkers 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 deskundige medic Laurens belanden. 

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 de medicatie 

dient ingenomen te worden. 

 SIS-KAART / ZIEKTEVERZEKERINGSKAART 

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. 
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 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 ban zal dit voor hen bijhouden en beheren om geen exorbitante 

uitgaven te doen of geen geld te verliezen 

 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 de hoofdleider 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! 
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 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 

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/ganzenveer…) 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 

 

Iedereen moet eten, wij dus ook. Wij hebben dan ook de beste koksploeg voorzien 

die we konden vinden. Zij zullen de buikjes van onze samoerai tien dagen lang goed 

gevuld houden. Nieuwsgierig naar wie ze zijn? We hebben ze hier voor jullie 

opgesomd: 

✓ Pieter Delmoitie 

✓ Wim Roelandt 

✓ Kristof Van Goethem 

✓ David Kinoo 

✓ Koen Delmoitie 

✓ Karel Roggeman  
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Kampbrieven groepen 
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Moshimoshi toekomstige ninja-samoerai-jongknapen, 

Wij, Daanotello, Yentolangelo, Stijn-yong-un, Beerafello en San-Son, zijn uit de schaduw getreden 

en hebben ons teruggetrokken bestaan opgegeven voor het bevechten van het kwaad. Wij, ninja-

leiders, hebben van de beste meesters de vechtsport, ninjitsu, geleerd. Na jaren oefening hebben 

we de edele vechtstijl helemaal onder de knie. Vanuit onze schuilplaats bevechten we samen vele 

gevaarlijke vijanden. We hebben jammer genoeg een tekort aan echte ninja’s om onze toekomst 

te verzekeren en het kwaad succesvol te blijven bestrijden.  

Maar dat is buiten jullie, jongknapen, gerekend! We zijn op het geniale idee gekomen om jullie 

stoere jongknaapjes te rekruteren voor ons ninja-team. De ninja-jongknapenleiding zal jullie 

gedurende het hele KSA-kamp onderdompelen in deze Japanse vechtkunst. We staan dan ook te 

popelen om alle aspecten van deze edele vechtstijl door te geven aan jullie.                                                                                                                                      

Eerst en vooral zullen we samen stevige pantsers maken. Iedereen zal ook zijn eigen, unieke 

wapen toegekend krijgen. Onzichtbaarheid is een van de belangrijkste kenmerken van een ninja. 

Jullie zullen dus ook zeker alle sluiptechnieken onder knie moeten krijgen. Deze intensieve 

training zal ondersteund worden door de vele, stevige maaltijden voorzien door de koks! 

Trainen jullie mee met Daanotello, Yentolangelo, Stijn-yong-un, Beerafello en San-Son el en 

Michelangelo? 
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Sayoonara Topujongukunapen, 

 

De wereld krijgt te maken met een ernstige bedreiging, genaamd Kim Jong-Trump. Geen 

enkel normaal leger is sterk genoeg om deze gek tegen te houden. Daarom hebben ze ons 

gevraagd om deze taak te vervullen en de wereld te redden. Wij zijn de laatste vijf ninja's 

van het historische Japan, en beheersen oeroude technieken die niemand anders ter 

wereld nog kent. Tot ieders grote verbazing zijn wij ook maar mensen van vlees en bloed, 

en dus hebben we hulp nodig bij onze missie... 

Na lange spionagetochten hebben we ontdekt dat de Topjongknapen van KSA Herdersem 

de jonge krijgers zijn die we zoeken. Jullie zijn echter nog lang niet klaar om deze gevaarlijke 

missie aan te vatten. Daarom vragen we jullie om deze zomer met ons mee te gaan op 

trainingskamp in de Ardennen. Jullie krijgen lessen in oude vechtkunsten, 

spionagetechnieken, strategische kennis en zo veel meer. Bij aanvang worden jullie 

onderworpen aan grondige testen, waarna wij elk van jullie volgens zijn specifieke talenten 

zullen onderverdelen in verschillende eenheden van ons eliteleger. Sommigen worden 

boogschutters, anderen worden ingedeeld bij de zwaardvechters of bij de spionnen.  

Natuurlijk is er ook voldoende tijd voor ontspanning in de prachtige natuur. We hebben tal 

van activiteiten voorzien voor na het trainen, verkennen met jullie de bossen, en trekken 

misschien zelfs naar Daabui. Als ultieme beloning voor jullie inzet krijgen jullie voor het 

vertrek nog een immens kampvuur! 

 

Hopelijk mogen we jullie deze zomer allen verwelkomen in de Ardennen! 

 

Aanooddo Muiyeraeato  Buramu Sutokkuman   Jeru Erootto

 Rauru Muiyeraeato   Sandaa Merukkenbiikku 

P.S.: Echten ninja's leren op een matje slapen! Zorg dus zeker dat je behalve je veldbed zeker ook 
een slaapmatje meebrengt. 
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Ninjang ninjong tsun, 

 

Hier zijn jullie senseis voor komend kamp in Villers-Sainte-Gertrude! 

 

Wij gaan jullie opleiden tot echte samoerai-krijgers! Aangezien jullie 

nog niet al te goede samoerai-rekruten zijn, beginnen jullie allen met een 

witte band. Het is de bedoeling dat jullie dit kamp alle opdrachten tot een 

goed einde brengen om net als ons een zwarte band te bemachtigen. 

 

Dit wordt echter geen gemakkelijke opdracht! Jullie zullen vele 

obstakels en hindernissen moeten overwinnen om deze band te bekomen. 

Maar met de nodige inzet komt dit wel in orde. En anders…   

 

Dit zijn jullie senseis en de vaardigheden die zij jullie zullen aanleren: 

-Jarnorin – Zal jullie leren verdedigen tegen onze vijanden 

-Fujasper – Zal jullie leren hoe je een goede aanval uitvoert 

-Joerisho – Zal jullie leren om langs onze vijanden te sluipen 

-Sean-Yi – Zal jullie leren om te overleven in de wildernis 

-Tomaru – Zal jullie leren om jullie mede-samoerai te helen 

-Yorashi – Zal jullie leren om jullie aan te passen aan de levenswijze 

van de samoerai 

Jullie senseis zijn momenteel alle voorbereidingen aan het treffen om 

jullie klaar te stomen tot echte samoerai-krijgers! 

Tsun ninjong ninjang 
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Beste samoerai kerels 

“Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen. 
Maar alles veranderde toen de Vuurnatie aanviel. 
Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen kon ze stoppen maar toen de wereld 
hem het meest nodig had, verdween hij. 
Honderd jaar ging voorbij en m’n ninja-opperhoofdleraars en ik vonden de nieuwe Avatar, 
een luchtmeester genaamd de Jonghernieuwers. Hun luchtstuur techniek is geweldig 
maar ze moeten nog veel leren voordat ze anderen kunnen helpen. 
Maar ik geloof dat de Jonghernieuwers de wereld kunnen redden.” 

Het is weer zover! (Yes!) 

Het enige echte super-de-luxe, fantastische, formidabele, spetterende, geweldige, 
megacool en op alles positieve KSA kamp 2017 is aangebroken. Dit jaar gaan wij 
samen met onze andere krijgers naar een aparte weide ver gelegen in de Chinese 
bergen.  Ver weg van de bewoonde wereld. Dit wordt onze geheime plaats waar 
jullie door de echte samoerai en ninja’s zullen opgeleerd worden tot iets 
speciaals. Wat dit zal zijn, zal op de laatste dag worden bepaald. Waarom? Wel, 
jullie zullen 10 dagen eerst moeten zweten, zuchten en proeven afleggen tot dat 
jullie nachtmerries echt worden. Eten als wilde beesten om te zien of jullie 
kunnen overleven, het kunnen mediteren voor lange duur en vooral het blij 
stellen van jullie ninja-opperhoofdleeraars. Zij zullen jullie, als jullie het hoogste 
niveau van deze gevechtsporten bereikt hebben, de ware kracht van de 
elementen bijbrengen. Doorheen de proeven zullen jullie ook al in contact 
komen met WATER, AARDE, LUCHT en als laatste VUUR, de zwaarste proef. 

Hopelijk een snelle komst en een goede rit. Wij verwachten jullie! 

 

Mvg , jullie ninja-opperhoofdleraars 

Tefutakato 
Tamodokiari 
Zukaarichikikato 
Zushimoziki 
Rikakamemoto 
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Kon'nichiwa shin'ainaru seiners. 

 

Wij, de seinerleiding, hebben jullie doorheen het jaar getest op jullie samoerai kwaliteiten. 
De ultieme beproeving moet echter nog komen, we gaan op een helse tocht naar de natuur, namelijk naar 
Villers-Saint-Gertrude, daar moeten jullie geraken met enkel een jitensha en een ryukkusakku. 
 
Eens daar aangekomen zullen we onze slaapplaats verzorgen, alsook de slaapplaatsen van de mensen die 
we gedurende 10 dagen moeten beschermen. 
Er zullen ook nog een aantal getrainde samoerais aanwezig zijn, die jullie te allen tijde zullen trainen, om 
de beproeving tot een goed eind te brengen. 
 
Zoals jullie al weten wordt er tijdens de laatste beproeving ook een leerling-samoerai van het jaar 
verkozen, vergeet dus niet om hier nog snel enkele taken van uit te voeren. 
 
We wensen jullie alvast veel succes en hopen dat ieder van jullie erin zal slagen om ons te overklassen in 
het samoerai gebeuren. 
 
Concreet nog enkele details: 
 

- Vertrek: zondag 16 juli aan het JH in Herdersem, het vertrekuur wordt nog medegedeeld. 
- Dit vertrek wordt vergezeld van je jitensha, je jitensha reparatie kit en een reserve taiya. 
- De rugzakken moeten enkele dagen voor vertrek bij Goeman worden afgegeven (slaapzak, matje, 

reservefietskledij…), ook de shimekiri hiervoor zal nog afgesproken worden 
- De kampkoffers en valiezen moeten ten laatste vrijdagochtend!!!! (14 juli) aan het jeugdhuis 

worden afgegeven. 
 
Sore made, 
otsukai no rīdā: 
 

Liwanitsji Karebotto, Robii 
Burizaado, Viho Suttaa en Buraian 
Roerusu. 
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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 23 juli 2017. 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. Wij voorzien ook sportief amusement waar jullie, als ouders of 

sympathisanten, het kunnen opnemen tegen onze op-en-top getrainde leidingsploeg. Dit is geheel 

vrijblijvend. 

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

gesmokkeld. Onze leuze luidt namelijk: “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 

Aangezien we in de Ardennen zitten, kan het zijn dat uw GPS wat vreemd zal doen. 

Omwille hiervan hebben wij een routebeschrijving opgesteld naar ons beste kunnen. 

1. U vertrekt van aan het jeugdhuis richting het wijngaardveld, hetgeen u ook inslaat. 

2. U rijdt het wijngaardveld volledig uit en op het einde draait u linksaf. 

3. Op het rondpunt neemt u de eerste afslag, richting E40.  

4. Hierna houdt u links aan , richting Brussel. 

5. Aan het knooppunt 11-17-Groot-Bijgaarden volgt u de 2 linkerrijstroken. U volgt de borden 

E40/E19 richting E411/Namen/Luik/Antwerpen/luchthaven Zaventem. 

6. Hierna voegt u in op de E19 

7. U blijft de E40 volgen tot u aan een splitsing komt in Sint-Stevens-Woluwe. Hier volgt u de 

borden Luik/Leuven/Brussel door rechts te rijden. 

8. U kan op een moment de E40 verlaten richting Geldenaken/Hoegaarden. Doe dit NIET! Blijf 

links aanhouden. (Google Maps zou het tegengestelde kunnen beweren) 

9. Volg deze weg tot u aan het knooppunt Loncin bent. Hier volgt u de borden 

Liège/Luxembourg/E25 

10. Volg deze weg naar de E25. 

11. U neemt de afslag 48-Harre en u voegt in op “Route de Bastogne”, ofwel de N30 richting Harre 

12. Hier neemt u de 2e straat rechts,. U kan deze herkennen aan de blauwe borden met: Fays 4; St-

Antoine 3 en Villers-Ste-Gertrude (hier moeten jullie geraken 🤗) 

13. Deze weg vervolgt u naar Route de Saint-Antoine. 

14. Wanneer u later een kerkje met een kerkhof op uw rechterkant hebt en nog steeds op Route de 

Saint Antoine zit, bent u goed bezig. 

15. Nu volgt een wat ingewikkelder stuk. Je komt eerst een bocht tegen op je rechterkant die 

teruggaat. Deze neem je niet.  Niet veel later kom je op het kruispunt met de Rue de Pouchon 

op het huis recht tegenover je. Hier sla je rechtsaf. 

16. Je blijft even Rue de Pouchon volgen.bij de eerste splitsing sla je linksaf. Je zou nu op Rue du 

Nivarlet/Vieux Fourneau moeten zitten. Lees metten ook het volgende! 

17. Bij de tweede slitsing zou je wegwijzers moeten zien naar  onder andere Izier en Villers-Ste-

Gertrude. Hier sla je linksaf. Deze straat noemt Grand Bru. 

18. Op je linkerkant zal je een straat hebben met een verbodsbord. Dit nemen we dus niet. Enkele 

meters later kan je ook naar rechts, en deze nemen we ook niet. Dit is namelijk een bocht met 

wat huizen die enkele meters verder weer samenkomt. We blijven rechtdoor gaan. 

19. Niet veel verder kan je opnieuw naar links en opnieuw gaan we rechtdoor. Op een bepaald 

moment kan je of rechtdoor blijven, of een afdaling maken op je rechterkant. We gaan rechts. 

Je zou dit moeten herkennen aan een elektriciteitspaal die in het midden van deze berm staat. 

20. Deze weg volgen we ongeveer 2 Km. 

21. Hierna slaan we rechtsaf naar Rue du Millénaire. JE BENT ER BIJNA!!! 

22. Na ongeveer 200 meter slaan we opnieuw rechtsaf,  deze straat heet Rue Gilles Bouvet. 

23. Meteen slaan we weer rechtsaf, naar Rue du Pont le Prêtre. Deze volg je tot je op je linkerkant 

een bende superleuke jongens tegenkomt. Dit zijn wij namelijk     
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KAMPBESCHRIJVING 

 

Zoals reeds gezegd, wij gaan dit jaar op kamp te Villers-Sainte-Gertrude. Wij begrijpen dat het 
soms wat vervelend is om voor de bezoekdag lang in de auto te moeten zitten en dan je kind 
maar 5 uurtjes te bezoeken. De laatste jaren maken steeds meer en meer ouders er de 
gewoonte van om hier een fijn weekend van te maken. 
 
Buiten de prachtige natuur van het pittoreske dorpje is er helaas niet veel te doen. Maar niet 
getreurd! De welbekende stad Durbuy is slechts een kleine 20 minuten rijden. 
 
In Durbuy zijn er enkele musea, het oude stadje, de dolmen en zo veel meer. 
Voor de meer avontuurlijke types is er het natuurlijk doolhof, hoogteparcours, golfterrein en 
de gelegenheid om te kajakken. 
Wil je eens sportief doen? Neem dan gewoon je fiets mee en geniet van de prachtige natuur. 
 
Deze zaken zijn slechts het topje van de ijsberg natuurlijk! Geef je eigen creativiteit de vrije 
loop. 
 

 
 
Zo, genoeg verteld over onze kamplocatie! Op zondag 23 juli zijn jullie allen welkom op onze 
Japanse weide om jullie samoerai-in-spe te ontmoeten! 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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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. 

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. 
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VERDERE VRAGEN/OPMERKINGEN? 

 

Bereik ons via mail: postduif@ksaherdersem.be 

Of via brief/telefoon: 

JONGKNAPEN 

Daan Peleman Siegfried Meert Yento De Meyst 

Koebosstraat 20 
9200 Appels 

Tel: 0474/19.91.98 

Grote Baan 171 
9310 Herdersem 

Tel: 0498/63.54.56 

Ouden dendermondse 
steenweg 153 

9300 Aalst 
Tel: 0471/62.41.51 

Stijn De Ridder Sander Van Den Bossche  

Molendreef 5 
9300 Aalst 

Tel: 0477/04.92.69 

Middenweg 10, 
9310 Herdersem 

Tel: 0479/07.87.25 

 

 

TOPJONGKNAPEN 
Raoul Muylaert Bram Stockman Jelle Elaut 

Achterstraat 47 
9310 Meldert 

Tel: 0470/56.82.70 

Grote Baan 128 
9310 Herdersem 

Tel: 0491/04.09.88 
 

Arnaud Muylaert Sander Melckenbeeck  

Broekstraat 1 
9310 Herdersem 

Tel: 0479/67.17.49 

Moorselbaan 17 
9300 Aalst 

Tel: 0488/98.34.47 

 

 

KNAPEN 
Yoran Van Den Steen Jasper De Brucker Tom De Wolf 

Schrovestraat 31A 202 
9280 Wieze 

Tel: 0474/19.91.98 

Kappelleommegang 35 
9310 Herdersem 

Tel: 0495/15.70.46 

Hoekskenstraat 25b 
9310 Moorsel 

Tel: 0495/75.59.08 

Sean Dumon Jarno Arijs Joeri Moens 

Grote Baan 107 
9310 Herdersem 

Tel: 0472/25.70.88 

Binnenstraat 343 
9300 Aalst 

Tel: 0496/47.31.11 

Broekstraat 43 
9310 Herdersem 

Tel: 0471/48.64.80 
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JONGHERNIEUWERS 
Dylan D’Hondt Haakon De Brucker Brozi Serluppus 

Aalstersestraat 148 
9280 Wieze 

Tel: 0472/31.09.22 

Grote Baan 252 
9310 Herdersem 

Tel: 0476/98.63.45 

Hammestraat 37 
9300 Aalst 

Tel: 0496/75.95.02 

Bastian De Vilder Louis Van Damme  

Konijnenberg 22 
9308 Hofstade 

Tel: 0487/65.95.20 
 

 

 

SEINERS 

Laurens Callebaut Robbe Brisard 

Grote Baan 86 
9310 Herdersem 

Tel: 0476/99.91.57 

Kapelleommegang 40 
9310 Herdersem 

Tel: 0493/11.84.33 

Vincent De Sutter Brian Roels 

Opwijkse steenweg 17 
9310 Moorsel 

Tel: 0476/29.76.20 

Schrovestraat 52 
9280 Wieze 

Tel: 0478/81.89.82 

 


