
  

KSA HERDERSEM   Mâcon 2018 

1 

VOORWOORD 

Ah, vakantie! Geen mooiere tijd om van het zonnetje en al die vrije dagen te genieten. 

MAAR, twee maand vakantie is wel wat lang om al die dagen in te vullen. Daarom heeft de 

leiding van KSA Herdersem opnieuw een (hopelijk) zeer leuk kamp ontworpen om jullie even 

uit die dagelijkse sfeer te halen. Wij zullen met alle gasten samen 10 dagen naar de Ardennen 

trekken, meer bepaald: MÂCON.  

Voor velen is het niet de eerste keer dat jullie meegaan en dus weten jullie ook hoe leuk en 

anders de activiteiten gedurende deze 10 dagen zijn. Voor diegenen die voor het eerst eraan 

denken mee te gaan, kom zeker mee! Vraag gerust eens rond en het zou ons verwonderen als 

jullie slechte ervaringen te horen krijgen. Niets zo leuk als spelen in de Ardeense bossen, 

ravotten op onze prachtige kampweide, ’s avonds leuke bosspelletjes spelen en zoveel meer. 

Verder zouden wij ook alle leden nogmaals willen bedanken voor een schitterend jaar. Dit 

betekent veel voor de leiding! Ook bedankt aan de ouders, die ons hun zonen een jaar lang 

iedere zaterdag hebben toevertrouwd. 

Het kamp gaat door van 17 tot 26 juli. Ook voorzien wij een bezoekdag op zondag 22 juli 

(maar daarover meer verder in het boekje). Bij deze nodigen we jullie graag uit op 17 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 

 

In een wereld van allerlei soorten multimedia is het contacteren van familie en vrienden niet 

heel moeilijk. Wij gaan echter op kamp zonder GSM, computers, fax… Daarom kunt u een 

techniek gebruiken die al sinds 1830 in België aanwezig is: De Post! Hieronder vindt u een 

voorbeeld van hoe uw kaartje er zal uit zien als u weinig tot geen inspiratie zou hebben.  

 

 

 

      

   

      

  

      

  

        

        

 

!! ENKEL IN GEVAL VAN UITERSTE NOOD !! 

KAN U TERECHT OP HET VOLGENDE NOODNUMMER 

+32 476 99 91 57 

(Hoofdleider Laurens Callebaut) 

  

Jean Bertrand 
Route De Baives 3 
T.A.V.KSA Herdersem 
Naam kind + ban 
B 6591 Mâcon 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 VERTREK 

Onze bus zal de jongste toekomstige Noormannen (JHN, KN, TJKN en JKN) oppikken 

bij het vertrek in Herdersem aan het jeugdhuis op dinsdag 17 juli 2018. 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 al naar de kampweide rijden zodat ze onderweg reeds 

vele dorpen kunnen plunderen. Zij zullen de wrede 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 22 juli 2018. 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 

26 juli 2018. Het uur van aankomst schatten we tussen 16h00 en 17h00 (afhankelijk 

van weer en verkeer). De leiding die meerijdt met de bus zal jullie via Facebook updaten 

wanneer jullie oogappeltjes er zullen zijn. 

 UNIFORM 

De Vikingen droegen vroeger veel kledij om hun warm te houden. Aangezien wij een 

speciaal soort Vikingen zijn, hebben we ook een speciaal 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 Jasper). 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 08/07), dit op volgend KSA 

rekeningnummer: BE12 0680 8522 1092 met vermelding van VOORNAAM, NAAM, 

BAN, KAMP 2018. 

 MEDISCHE FICHE 

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

gezondheid van onze leerling-Vikingen 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 dient 

ingenomen te worden. 

 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. Indien je deze niet hebt, 

geef dan zeker de Kids-ID aan uw zoon mee. 
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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 

zoon wat het gepaste bedrag is om mee te geven. De oudste groepen KN, JHN en SN 

beheren zelf hun privé-uitgaven. 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. Deze worden na het kamp 

opnieuw aan uw zoon meegegeven. 

 TERUGBETALING EN ATTESTEN 

U heeft voor het kamp mogelijks recht op terugbetaling vanwege uw werkgever, 

ziekenfonds of andere instantie. Deze moeten u dan de gepaste formulieren ter 

beschikking stellen, die u liefst zo volledig mogelijk invult. De eerste KSA-activiteiten 

van het volgende KSA-jaar, zal de leiding klaar staan om deze formulieren te 

ondertekenen en af te stempelen. Gelieve dit indien mogelijk dan ook op deze momenten 

te laten doen. 

 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. Toch wat kwijt? Wat de leiding na het kamp terugvindt, zal op afgesproken 

data worden tentoongesteld om het gerief van uw zoon terug te vinden. Verder hebben 

wij gemerkt dat vele ouders kleren vinden in de valies die niet van hun zoon zijn. Hiervan 

trekken zij een foto en plaatsen dit op de KSA pagina op Facebook. Wij moedigen dit 

zeer sterk aan! 

 

 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 
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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! 

 

 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. 
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 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 Vikingen tien dagen lang goed 

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

opgesomd: 

✓ Koen Delmoitie 

✓ Wim Roelandt 

✓ Kristof Van Goethem 

✓ David Kinoo 

✓ Jonas Van Lierde 

✓ Sep Roggeman  
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Kampbrieven groepen 
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Beste Jongknapen 

Kennen jullie de legende van de Noormannen? 
In de boeken staat geschreven dat héél lang geleden er een volk leefde in het verre Noorden, 
deze Noormannen (ook wel Vikings genoemd) zeilden de wereld rond. Ze plunderden en roofden 
elk dorp dat op hun pad lag. De beruchtste Viking noemde Wiki, iedereen vreesde hem. 
Dit is natuurlijk maar een legende, een verhaal dat waarschijnlijk niet eens waar is… Of toch wel? 

Onlangs voer er een machtig schip op de Dender! Een schip met een rood zeil, roeispanen langs 
beide kanten, schilden en een angstaanjagende draak op de boeg. Op het schip zaten grote 
mannen, het waren Vikingen! Ze hadden baarden, bijlen en schilden en het waren echte krijgers. 
Ze stopten in elk dorp langs de Dender, plunderden alles wat ze dragen konden en zetten hun 
tocht dan weer verder.  

Ook in Herdersem kwam het schip langs, maar raar genoeg deden ze daar niets. Het Vikingschip 
zeilde verder en verder tot in de bergen van de Ardennen, maar daar kwam het schip vast te 
zitten op de rotsen. Niemand durfde te gaan kijken en het schip ligt daar nog steeds. 

Onlangs ontving de KSA-leiding een brief: 

“KSA’erS, 

Mijn naam is Wiki de Viking, de sterkste Viking van allemaal! Maar mijn 
schip is vastgelopen en mijn bemanning is gevlucht. Ik heb nieuwe, sterke 
jongelui nodig om mijn schip te bemannen. Toen we in Herdersem 
voorbijKwAmen hebben we dAt dorp niet geplunderd, de KSA’erS zAgen er 
zo sterk uit dat we dat gevecht niet konden winnen. Nu wil ik jullie hulp! 
Kom naar het ArdeenS dorp ‘Mâcon’ en red mij en mijn Schip!  

Viking-groet 
wiKi de viKing” 

Deze zomer zullen wij, de jongknapen, naar de Ardennen gaan. We zullen hard trainen om échte 
Vikingen te worden zodat we lid kunnen zijn van de bemanning van Wiki de Viking! 

 

Jullie Viking-leiders, 

Jarnar 
Steynr  
Broki 
Yenthor 
Brainar 
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Topjongknapen, 
 
Zoals het Vikingen betaamt, gaan we onze communicatie kort en bondig houden. 
Hieronder vinden jullie een uitnodiging voor een missie. 
 
Jullie stoere Jarlen (n.v.d.r. Vikingsleiders) hebben een zware tocht voor de boeg. 
Ze vertrekken namelijk op een helse rooftocht doorheen België, een klein landje tussen 
Frankrijk en Engeland, wat voor die stoere mannen geen onbekend terrein meer is. 
 
Nu wordt er geschat dat ze op 17 juli problemen gaan krijgen met hun schip, en ze zouden 
de hulp van een paar Thrallen (n.v.d.r. Vikingslaven) wel kunnen gebruiken. Jullie Jarlen zijn 
vrijgevig, en zijn bereid jullie te belonen indien, en enkel indien, jullie hen kunnen helpen 
hun schip door Macon te loodsen. Een klein pietluttig dorpje in het Henegouwse gebied. 
 
Laat ons samen de woeste wateren bevaren, en ga mee met ons op rooftocht. 
 
Jullie zullen beloond worden met een standenverhoging en als alles goed gaat kunnen we 
samen het bloed van onze vijanden uit hun schedels drinken bij het grote kampvuur. 
 
Tot dan! 
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Gegroet Knapen, 
 
Begin de dagen maar al af te tellen, want deze zomer hebben jullie de eer om samen met ons te leven 
als echte Vikings! Weg van de luxe van thuis, de wereld in. Jullie zullen koken in de natuur en 
wapenuitrusting leren maken, maar ook ondergedompeld worden in het strijdgewoel en een helse mars 
van 24u afleggen. Om deze mars tot een goed einde te brengen, kan de oplossing van onderstaand 
woordraadsel wel eens van pas komen... 
 
 

1. Belgische rivier 
2.. laatste lied aan kampvuur 
3. kampplaats 2016 
4. Noordse oppergod 
5. vulkaan op Sicilië 
6. componist 
7. de plantenwereld 
8. hoogste gebouw in Herdersem 

 

Bragnar Lodbrok  Floki Noki   Rollo    Odin    Harmann 
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Beste Noorjongetjes, 

Een volledig jaar is alweer voorbij. Deze keer hebben wij, onder de dekmantel als KSA Herdersem, jullie een 

heel jaar geobserveerd. 

Onze observaties: 

- Sommigen zijn een pak slimmer geworden 

- Sommigen een pak groter 

- Sommigen een pak sterker 

- Enkelen een pak ambetanter 

Nu is het moment aangebroken om onze ware identiteit te openbaren. Wij, jullie “jonghernieuwerleiding”, zijn 

eigenlijk de laatsten van het aloude vikingras. Jaren hebben we onder de schaduw der normale mensen 

geleefd, op zoek naar nieuwe rekruten om ons te helpen het vikingras weer groot te maken. 

Onze conclusie: Geen van jullie komt in aanmerking. 

Niet getreurd! Er is nog een kans om jezelf te bewijzen en een volwaardige Viking te worden. Dit kan je doen 

door deel te nemen aan onze bootcamp. Deze gaat door in Mâcon en wij verwachten dan ook een grote 

opkomst, aangezien het wel degelijk nodig is. 

Op dit bootcamp, dat we simpelweg “kamp” zullen noemen, zullen we jullie in een recordtijd alle 

vaardigheden aanleren die een Viking nodig heeft. Nachtelijke avonturen, competitieve uitdagingen, 

amusante kampvuren en enkele hoogtepunten zullen hier zeker niet ontbreken.  

Wij hopen jullie zeker in een groot aantal te mogen verwelkomen wanneer jullie de eerste beproeving voltooid 

hebben, namelijk de buschauffeur niet te hard lastig te vallen. 

Tot op “boot”kamp! 

 

Jullie Jonghernieuwerleiding 

Joeri Metsarok 

Robbe Universitairok 

Siegfried Boekvasthoudrok 

Daan Kartonnarok  

En Yoran 

 

 

 

 

P.S.: What do you call a vegetarian Viking? ----------------------------------------------------------- Norvegan 
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Geachte Vikingkrijgers 

 

Wij zijn de grote heersers die jullie gaan begeleiden en beproeven om er zo voor te 
zorgen dat jullie echte krijgers worden. Onze weg zal vol gevaren zitten die jullie moeten 
trotseren om überhaupt een krijger te worden. Ik spreek over beproevingen van zeer 
zwaar niveau, met het juiste materiaal op de aangewezen locatie verschijnen, een helse 
trektocht overleven en nog zoveel meer. 
  

Wij zullen in deze reis bijgestaan worden door verschillende van onze goden. Odin onze 
oppergod zal instaan voor onze beveiliging tijdens de gevaren die we trotseren. Wij zullen 
onder andere ook geschiedenis leren over onze goden daarmee is het heel belangrijk dat 
je de volgende zinnen onthoudt over de zoon van Odin. Thor is de zoon van Odin, 
eveneens zeer bekend en, vooral door de Vikingen, geliefder. Hij is de vernietiger van het 
kwaad. Zijn belangrijkste attributen zijn de hamer Mjölnir met bijhorende ijzeren 
handschoenen (om hem beter te kunnen hanteren) en een speciale gordel die zijn 
verschrikkelijke kracht nog eens verdubbelde. Thor was vertoornd geraakt op Loki 
doordat die het haar van zijn vrouw Sif had afgeknipt. De verhalen van de avonturen die 
Thor en Loki samen beleefden zijn erg bekend in de noordse mythologie. In Ragnarok 
stond hij tegenover Loki, die zich bij de reuzen gevoegd had. Thor was voorbestemd 
om Jormundgand, de slang die om de negen werelden heen kronkelt, te bevechten maar 
hij zou daarna verdrinken in het gif dat uit de serpent stroomde. De dag donderdag is 
naar Thor vernoemd door de Angelsaksen. Thor werd onder de boeren in Scandinavië 
meer vereerd dan Odin, die meer voor de plunderende Vikingen zorgde.   
 

Jullie vragen jullie natuurlijk af wat bepaalde woorden in bovenstaande beschrijving 
betekenen. Wel als jullie erin willen slagen zullen jullie volgend raadsel moeten oplossen 
om überhaupt te mogen deelnemen aan onze 10-daagse tocht: 

- 1 WOORD  

- 10 LETTERS 

- GEEN KLINKERS 

- MEERVOUD  

Wij hopen dat jullie samen een éénduidig antwoord kunnen geven op dit raadsel. 

SUCCES! 

JULLIE GROTE HEERSERS  

Louiïs Eiriksdottir, Seanar Hamundarson, 
Haakald Hardrada, Jasweyn Forkbeard en 
Sadnar Lotbrok 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lnir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midgaardslang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donderdag
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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 winden 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, en onze prachtige kampplaats te aanschouwen. 

Onze bezoekdag zal plaats vinden op zondag 22 juli 2018. 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 kunnen niet op 

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

worden voor kampdeelnemers. Wij voorzien ook sportief amusement waar jullie, als ouders of 

sympathisanten, een fijne georganiseerde wandeling kunnen maken doorheen het mooie Mâcon. Dit is 

geheel vrijblijvend maar sterk aangeraden! 

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 wenst 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 

BELANGRIJK 

Zelfs al bent u niet van plan om onze routebeschrijving te volgen, willen we u graag even 

de volgende zaken meegeven: 

- Het kamp zelf bevindt zich iets verder dan het pleintje op de kruising van Route de 

Bailièvre, Route de baives en La Four à chaux.   

- U zal een groot stuk over gewone wegen rijden, en dus niet op de autosnelweg blijven. 

Dit lijkt vreemd maar het is volgens meerdere GPS’en de snelste route. 

- Parkeren op de kampweide is dit jaar niet mogelijk. We raden u aan om in het dorp 

een parkeerplaats te zoeken. Wanneer u een plaats heeft gevonden, kijk dan uit naar 

dit huis met paarse raamluiken. Deze straat moet u in om op de weide te komen. Vanaf 

hier zullen er wegwijzers zijn om u verder te helpen. 

 

 

 

Op de volgende pagina gaan we verder met de routebeschrijving zelf. 
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- Eerst gaan we vanuit Herdersem de viaduct over en gaan we zo richting E40. 

- We nemen de E40 richting Brussel, waar we ook buitenring zullen nemen. 

- Houd rechts aan bij het knooppunt 11-17-Groot-Bijgaarden en volg de borden E19 

richting Bergen/Charleroi  

- Houd rechts aan bij het knooppunt Écaussinnes en volg de borden La Louvière  

- Voeg in op de A501  

- Houd rechts aan bij het knooppunt La Louviére en volg de borden Liège/Charler  

- Voeg in op de E42  

- Houd rechts aan bij het knooppunt Gouy en volg de borden R3 richting Périphérique-

Ouest/Fontaine-lʹEvêque/Chapelle-lez-Herlaimont/Trazegnies/Philippeville  

- Weg vervolgen naar de R3  

- Neem afslag 4-Beaumont naar N579 richting Montigny-le-Tilleul/Marchienne-au-

Pt/Beaumont  

- Sla rechtsaf naar Rue de Gozée/de N579 

Ga verder op de N579 

- Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Rue de Bomerée/de N53 

Ga verder op de N53 

- Sla rechtsaf naar Rue Madame/de N40/de N53 

Ga verder op de N40/de N53 

- Sla linksaf naar Rue Félix Dutry/de N53 

Ga verder op de N53 

- Neem op de rotonde de 2e afslag naar Grand Rue/de N53  

- Neem op de rotonde de 2e afslag naar Rue de Chimay/de N53 

Ga verder op de N53 

- Sla rechtsaf naar Rue Thiérissart/de N595  

- Sla rechtsaf naar Rue Sainte-Monégonde/de N593 

Ga verder op de N593 

- Sla rechtsaf naar Route de Bailièvre  

- Sla rechtsaf om op Route de Bailièvre te blijven  

- Deze volg je tot je op een gezellig “pleintje” komt met in het midden een grasveld. 

Hier zou het huis van de vorige pagina moeten staan. Vanaf hier zullen ook bordjes 

gehangen worden om jullie verder te helpen. 
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KAMPBESCHRIJVING 

 

We zien steeds vaker dat de ouders, die hun kind komen bezoeken, niet enkel op zondag in 
Mâcon zijn. Al enkele jaren gebruiken sommige gezinnen deze gelegenheid om er eens 
tussenuit te zijn en de Waalse Ardennen eens te bezichtigen. 
 
Mâcon heeft een mooi historisch centrum waar men verschillende overblijfselen uit vroegere 
tijden kan bezichtigen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het Oude Sain-vincent, de Saint-
Pierrekerk, de “nieuwe” Saint-Vincentkathedraal etc.  
 
Verder is er ook her Ursulinenmeseum, waar men collecties heeft omtrent archeologie, 
schilderijen en beeldhouwwerken. 
 
Voor anderen is er natuurlijk ook wat wils. Mâcon is namelijk ook gekend omwille van zijn 
wijnen. Het is namelijk de hoofdstad van de wijnstreek Mâconnais. Ook Chimay is niet heel 

ver van van Mâcon vandaan 😉. 
 
U kan ook de mooie bossen intrekken, maar daarvoor raden wij onze wandeltocht op de 
bezoekdag zelf aan. 

 
 
Zo, genoeg verteld over onze kamplocatie! Op zondag 22 juli zijn jullie allen welkom op onze 
kampweide om jullie Viking-oogappeltjes 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! 

Indien er kinderen zijn die gebruik maken van een grote metalen kist, worden deze ook 

vrijdag 13 Juli op de camion gezet. Wij raden dit echter niet aan! 

 

BIJ HET VERTREK BIJ EN AAN TE HEBBEN 

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

❑ Identiteitskaart, ziekteverzekeringskaart, 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.) 
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❑ Drinkbus 

❑ Een beetje zakgeld voor drankjes en postkaarten 

 

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 VRIJDAG 13 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. 
 

  



  

KSA HERDERSEM   Mâcon 2018 

22 

VERDERE VRAGEN/OPMERKINGEN? 

 

Bereik ons via mail: postduif@ksaherdersem.be 

Of via brief/telefoon: 

JONGKNAPEN 

Jarno Arijs Brozi Serluppus Yento De Meyst 

Binnenstraat 343 
9300 Aalst 

Tel: 0496/47.31.11 

Hammestraat 37 
9300 Aalst 

Tel: 0496/75.95.02 

Ouden dendermondse 
steenweg 153 

9300 Aalst 
Tel: 0471/62.41.51 

Stijn De Ridder Brian Dumon  

Molendreef 5 
9300 Aalst 

Tel: 0477/04.92.96 

Grote Baan 107 
9310 Herdersem 

Tel: 0498/60.12.05 

 

 

TOPJONGKNAPEN 
Brian Roels Sander Melckenbeeck Tom De Wolf 

Schrovestraat 52 
9280 Wieze 

Tel: 0478/81.89.82 

Moorselbaan 17 
9300 Aalst 

Tel: 0488/98.34.47 

Hoekskenstraat 25b 
9310 Moorsel 

Tel: 0495/75.59.08 

Bastian De Vilder Jelle Elaut Ward Pieters 

Konijnenberg 22 
9308 Hofstade 

Tel: 0487/65.95.20 

Oude Pastorijwegel 13 
9310 Herdersem 

Tel: 0479/05.60.23 

Herenbergdreef 6 
9310 Moorsel 

Tel: 0472/38.31.73 

 

KNAPEN 
Raoul Muylaert Laurens Callebaut Stef Van Cauter 

Meirbeekstraat 98 
9308 Gijzegem 

Tel: 0470/56.82.70 

Grote Baan 86 
9310 Herdersem 

Tel: 0476/99.91.57 

Alfons De Cockstraat 25 
9310 Herdersem 

Tel: 0471/24.28.93 

Arnaud Muylaert Bram Stockman  

Broekstraat 1 
9310 Herdersem 

Tel: 0479/67.17.49 

Grote Baan 128 
9310 Herdersem 

Tel: 0491/04.09.88 
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JONGHERNIEUWERS 
Joeri Moens Siegfried Meert Yoran Van Den Steen 

Broekstraat 43 
9310 Herdersem 

Tel: 0471/48.64.80 

Grote Baan 171 
9310 Herdersem 

Tel: 0498/63.54.56 

Schrovestraat 31A 202 
9280 Wieze 

Tel: 0478/75.97.84 

Daan Peleman Robbe Brisard  

Koebosstraat 20 
9200 Appels 

Tel: 0474/19.91.98 

Kapelleommegang 40 
9310 Herdersem 

Tel: 0491/52.19.42 

 

 

SEINERS 
Sander Van Den Bossche  Jasper De Brucker Haakon De Brucker 

Middenweg 10 
9310 Herdersem 

Tel: 0479/07.87.25 

Kappelleommegang 35 
9310 Herdersem 

Tel: 0495/15.70.46 

Grote Baan 252 
9310 Herdersem 

Tel: 0476/98.63.45 

Louis Van Damme Sean Dumon  

Botermelkstraat 180 
9300 Aalst 

Tel: 0479/62.18.62 

Grote Baan 107 
9310 Herdersem 

Tel: 0472/25.70.88 

 

 

 

 

Bedankt om het tot hier vol te houden! Hopelijk hebben jullie er al veel zin, wij namelijk wel! 

Tot op Kamp! 

Met vriendelijke groeten, de Leiding.  

 


