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REDACTIETONEELTJE 
Welkom allemaal bij de enige echte Kampschakel. Deze schakel is zowel 

in papieren versie als online beschikbaar. De papieren druk wordt 

meegegeven op de daguitstap. Wilt u nu toch nog een exclusieve papieren 

druk, laat ons iets weten via facebook of mail en wij sturen u een exemplaar 

op! 

Het is weer die tijd van het jaar, het einde van het werkjaar is in zicht. 

Iedereen staat te popelen voor het einde van het schooljaar. De grote 

vakantie is er bijna en dus natuurlijk ook het jaarlijkse zomerkamp! Dit jaar 

gaan we op kamp naar het MAGISCHE Porcheresse. Daar zullen jullie 

worden omgetoverd tot echte TOVENAARS en MAGIËRS!!! Hebben jullie 

altijd al de leiders willen omtoveren tot een kikker? Altijd al eens willen 

weten hoe het voelt om Harry Potter te zijn? Er altijd al van gedroomd je 

eigen toverstaf te maken? Dan is dit jullie kans om te leren hoe je een 

MAGIËR of TOVENAAR wordt. Als jullie nu nog niet weten wat ons 

kampthema wordt, lees dan zeker verder in deze ultieme schakel van dit 

werkjaar. Alle antwoorden op jullie vragen (of toch de meeste) zoals ‘Wat is 

het kampthema? Wat moeten we meenemen? Wat moeten we thuislaten? 

Wanneer vertrekken we? Waar vertrekken we? Hoe zit dat met diene corona 

enal?’ enzovoort, vinden jullie hier in deze schakel. Lees deze dus zeer 

grondig! 

Alle leiding zal ook nog eens voorgesteld worden, zodat jullie weten wie 

jullie zal entertainen tijdens dit kamp. Moesten er toch nog vragen zijn, 

aarzel niet om deze te stellen aan de leidingsploeg via sociale media! We 

hopen jullie allemaal te zien op ons kampterrein te Porcheresse. Tot dan! 

Hierbij nemen wij afscheid, wij waren Team Schakel 2020 – 2021, en 

danken u, de lezertjes! Tot op kamp! 

Vuistje,  

Wout en Robbe .
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KAMPPLAATS 
 

Er zaten eens drie machtige tovenaars bij de grootste toverKSA ter wereld. 
Deze tovenaars waren Tibo de Tovenaar, Stef de Staffenmaker en Jens de Jolige. 

Alle spreuken die ze kenden hadden ze geleerd van de oppertovenaar Janne de 
Joviale. 

Janne de Joviale had hen de opdracht gegeven om het magische speelbos terug te 
veroveren van Laurent de Lastige. 

Toen Stef de Staffenmaker de beste toverstaffen ooit had gemaakt en Jens de 
Jolige klaar was met zijn jolige zelve konden ze eindelijk vertrekken richting het 

magische speelbos. 
Laurent de Lastige maakte het hun niet gemakkelijk . Hij stuurde namelijk al zijn 

trouwe trawanten af op onze drie vrienden. Het werd een helse strijd, maar de 
drie  konden het zegegebaar maken en zo hun tocht verder zetten. 

Na enkele dagen kwamen ze aan bij het kasteel van Porcheresse, dat aan de rand 
van het bos lag. Dit was de schuilplaats van Laurent de Lastige.  

Het werd een gevecht op het scherpst van de snee. De spreuken vlogen her en der 
in het rond. De drie moesten samenwerken wouden ze Laurent verslaan. De strijd 

duurde en duurde totdat Stef zijn meest glimmende toverspreuk bovenhaalde: 
“Poema Woema, Mimmi Glimmi!” . Laurent was eindelijk verslagen. 

Ze besloten om naast het bos een nieuwe toverschool op te richten. Ze wouden 
enkel de meest talentvolle toverKSA’s ter wereld uit te nodigen. ToverKSA 

Ninove was de eerste die de toverspreuken mocht komen aanleren. Wij gingen 
natuurlijk in op deze uitnodiging en we hopen jullie ook!
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Corona-preventie 
Wellicht zullen de meesten van jullie wel vragen hebben over het 

kamp omtrent het coronavirus. In deze rubriek proberen we 

hierover wat duidelijkheid te scheppen. 

Gaat het kamp wel door? 

Het kamp zal zeker doorgaan. De minister van jeugd heeft de 

jeugdbewegingen verzekert dat er dit jaar, net zoals vorig jaar, een 

kamp zal zijn. 

Is mijn zoon wel veilig op kamp? 
Het KSA kamp(terrein) moet je in dit geval eerder zien als een 

quarantaine(zone). Wij zorgen ervoor dat er geen onnodige mensen 

op het terrein komen en de leden zo weinig mogelijk het 

kampterrein verlaten. Zo hebben wij en uw zoon zo weinig mogelijk 

contact met de buitenwereld. 

Ook zullen er enkele maatregelen op het kampterrein zelf zijn: 

- Drinkbus: iedereen heeft een eigen hervulbare drinkbus mee! 

Zo vermijden we dat er van dezelfde fles gedronken wordt! 

- ’s Ochtends, ’s avonds en voor elke maaltijd wast ieder lid/ 

iedere leider zijn handen grondig met zeep. 

- Zwemmen met de groep zal dit jaar niet doorgaan. Neem 

zeker wel een zwembroek mee voor waterspelletjes op het 

kampterrein 

- Daguitstap/tweedaagse zal in geheel andere vorm of zelfs niet 

doorgaan. 

- Bezoekdag zal waarschijnlijk niet kunnen doorgaan, maar 

misschien met alternatief als de maatregelen het ons 

toelaten. Meer info volgt! 

- Ook zullen we natuurlijk extra maatregelen opgelegd door de 

veiligheidsraad volgen. 
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Wat als er toch een corona-geval is op ons kamp? 
Indien er door de arts een corona-geval bevestigd wordt, zullen wij 

in samenspraak met KSA – Nationaal de nodige stappen 

ondernemen (bv vroegtijdige beëindiging van het kamp). Indien uw 

zoon juist ziek is geweest voor het kamp, vragen we om niet mee te 

gaan tenzij men zeker is dat het niet over een coronabesmetting 

gaat. Dit geldt natuurlijk voor iedereen, ook voor leiding en kookies. 

 

Al deze maatregelen zouden we natuurlijk liever niet nemen maar 

voor ons primeert de veiligheid van uw zoon en onszelf. Wij hopen 

dat u dit begrijpt en we de zomer goed kunnen inzetten. 

 

Hebt u nog twijfels, vragen of bedenkingen? Contacteer zeker de 

leiding via Leiding@ksaninove.be of bondsleider Janne op het 

nummer 0477344166 

 

Wij hopen alvast op een spetterend zomerkamp! 

Tot snel 

De leiding 
 
 
 
 

mailto:Leiding@ksaninove.be
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PRAKTISCHE KAMPINFO 

Adres: 

Rue de Graide 68, Porcheresse 6929 

Valiezen: 

Bagage van alle groepen wordt verwacht op zaterdag 27 juni. 

Sloebers, leeuwkes en jongknapen van 18u30 tot 19u30 

Knapen, jonghernieuwers en hernieuwers van 19u30 tot 20u30 

      Vertrek: 

Sloebers: 5 juli aan station Ninove om 8u30 

Leeuwkes : 4 juli aan station Ninove om 8u30 

Jongknapen : 3 juli aan station Ninove om 

8u30 

Knapen, jonghernieuwers en hernieuwers  : 1 juli aan station Ninove om 
8u30 

 
Terugkomst: 
 
Alle leden zullen worden opgehaald in vooraf bepaald tijdslot. 
 

Sloebers, Leeuwkes en jongknapen kunnen worden opgehaald tussen 
14u en 15u. 

 
Knapen en jonghernieuwers kunnen worden opgehaald tussen 15u 

en 16u. 
 
Bezoekdag: 

Er zal geen bezoekdag zijn dit jaar wegens de gekende redenen. 

We zouden, als de overheid het ons toelaat, wel proberen een klein 

barmoment te houden. Meer info volgt via onze kanalen! 
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Sloebers: 1e en 2e leerjaar 

 
Emiel Van Belle 
Naam: Emiel Van Belle 
Leeftijd: 20 jaartjes jong  

Hobby's: KSA en nog vele andere interessante 

activiteiten zoals: mij nog eens goed omdraaien, naar 

de kampioenen kijken, dt-fouten verbeteren op de 

facebookpagina van HLN, etc. etc. 

Taak binnen KSA: Uniformenman  
Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: 

Proteïntjes  

Ik studeer: Toegepaste informatica  

Aantal jaren leiding gegeven: Dit is mijn 4de jaar 

Tofste KSA-herinnering: Startdag 2019  

Lievelingsdier: Een bever  
Wat ik graag opnieuw zou willen doen: Een sloebertje zijn  

Mijn geheim talent is: GSM's kapotmaken 

Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: GSM's 

 
Jente Van de Velde 
Naam: Jente Van de Velde  
Leeftijd: 19 jaar  

Hobby's: KSA, voetbal en vogelspotten  

Taak binnen KSA: materiaalman  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: 

maatjes van de met 

Ik studeer: kiné  
Aantal jaren leiding gegeven: dit is mijn 3de jaar  

Tofste KSA-herinnering: Wokken in de Woktime 

Lievelingsdier: amoebe 

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: op vrachttrein zijn espen klasjn  

Mijn geheim talent is: blind autorijden  

Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: 
okkernoten 
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Robbe Vermeire 
Naam: Robbe Vermeire 
Leeftijd: 19  

Hobby's: ksa voetbal en skipbo’en  

Taak binnen in de KSA: schakelman  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: 

vogelnestjes met gepofte kastanjes en gekastanjete 
poffertjes  

Ik studeer: handelswetenschappen  

Aantal jaren leiding gegeven: 2e jaar  

Tofste KSA-herinnering: ALLEEEEEESSSS  

Lievelingsdier: de flauwvallende geit 

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: opnieuw kennismaken met leider 
jens  

Mijn geheim talent is: beter skipbo spelen dan leider janne 

Hiervan zou ik een een levenslange voorraad willen hebben: poffertjes 

en kastanjes op leider jentes wijze 

 

Leeuwkes: 3e en 4e leerjaar 
 

 

Stef Van den Haute 
Naam: Stef Van den Haute 
Leeftijd: 20  

Hobby's: KSA, gamen  

Taak binnen in de KSA: Locatieman, Site-man  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: een 

trog spaghetti  

Ik studeer: Informatica  
Aantal jaren leiding gegeven: dit jaar 4 jaar  

Tofste KSA-herinnering: De nachttrein op buitenlands kamp  

Lievelingsdier: Het uitgebroken schaapje op kamp  

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: een kamp zonder bubbels  

Mijn geheim talent is: 5 minuten voor de formatie op kamp wakker worden  
Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: spaghetti 
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Jan De Wit 
Naam: Jan De Wit  
Leeftijd: 19  

Hobby’s: KSA en voetbal  

Taak binnen KSA: verslagman  

Wat eet ik graag na een ganse dag ksa-en: 

macaroni op mama’s wijze  
Ik studeer: gezondheid en welzijnswetenschappen  

Aantal jaar leiding: dit is mijn 3de jaar  

Tofste KSA-herinnering: gaan paintballen  

Lievelingsdier: een zeer lief poesje  

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: nog eens gaan paintballen  

Mijn geheim talent is: dat is geheim, sorry!  
Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: geld 

 

 
Tibo Goemaere 
Naam: Tibo Goemaere  

Leeftijd: 19  
Hobby's: Voetbal  

Taak binnen in de KSA: Locatieman 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: 

Pannenkoeken  

Ik studeer: Handelsingenieur  

Aantal jaren leiding gegeven: 2  
Tofste KSA-herinnering: Buitenlands kamp  

Lievelingsdier: Uil  

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: Leider Janne en leider Robbe 

verslaan in Skipbo  

Mijn geheim talent is: Dansen  

Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: 
zoutstokken 
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Jongknapen: 5e en 6e leerjaar 
 
Janne Billiau 
Naam: Janne Billiau 

Leeftijd: 20 (eigenlijk 19 maar ik word 20 in nov dus 

zeg maar 20)  

Hobby's: KSA, en skipbo'en me de mannen van de 

ksa  
Taak binnen in de KSA: Hoofdleider  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: 

een lekkere maaltijd van de kookies 

Ik studeer: Geneeskunde  

Aantal jaren leiding gegeven: dit is mijn 4e jaar  

Tofste KSA-herinnering: te veel om uit te kiezen 
Lievelingsdier: giraffe  

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: eender welk ksa-kamp  

Mijn geheim talent is: skipbo spelen  

Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: eender 

welke pasta 

 
Wout Gijselaar 
Naam: Wout Gijselaar 

Leeftijd: 19 

Hobby's: KSA, gamen, slapen, mijn 

postzegelverzameling verder aanvullen 

Taak binnen in de KSA: Schakelman, 
penningmeester in opleiding 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: een 

koude brochet met natte rijst 

Ik studeer: Elektronica-ICT 

Aantal jaren leiding gegeven: Dit is mijn 3e jaar 

Tofste KSA-herinnering: vuurkes stoken met ontsmettingsalcohol 
Lievelingsdier: de Chinese Waterree 

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: aant kampvuur skimmelen tot in 

de late uurtjes 

Mijn geheim talent is: ik spreek 6 verschillende talen 

Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: zomers 

zonder corona 
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Knapen: 1e en 2e middelbaar 

 
Bram Van der Taelen 
Naam: Bram Van der Taelen  

Leeftijd: 22  

Hobby's: KSA, gamen en bellen blazen  

Taak binnen in de KSA: Penningmeester  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: 
Eén scampo in een marinade op basis van curry met 

een beetje look en paprikapoeder 

 Ik studeer: Toegepaste Informatica  

Aantal jaren leiding gegeven: 6de jaar  

Tofste KSA-herinnering: Kamp 2017 @ Dourbes  

Lievelingsdier: Sammy'tje  
Wat ik graag opnieuw zou willen doen: Gaan eten in de boskar, met de 

booooyyysss  

Mijn geheim talent is: Het geluid van een duif nabootsen (krrrrkrrrkrrr)  

Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: Centjes in 

de KSA-kas 

 

Jens Remue 
Naam: Jens Remue  

Leeftijd: 20 
Hobby's: Afgeknipte teennagels verzamelen  

Taak binnen in de KSA: Locatieman  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: 

Insectenmix uit den Aveve  

Ik studeer: Ik studeer niet, ik werk in de 

bewakingssector  
Aantal jaren leiding gegeven: 4de jaar  

Tofste KSA-herinnering: Buitenlands kamp  

Lievelingsdier: Blobvis 

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: Een match van Leider Robbe en 

Tibo zien  

Mijn geheim talent is: Perfecte drollen leggen 
Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: Wc papier 
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Jonghernieuwers: 3e middelbaar 

 
Sebastiaan Van de Perre 
Naam: Sebastiaan Van de Perre  

Leeftijd: 19  

Hobby's: Af en toe is op café gaan  

Taak binnen in de KSA: ledenverzekering  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: 
Diepvries pizza van dokter oetker  

Ik studeer: hotelmanagement  

Aantal jaren leiding gegeven: dit is mijn 3de jaar  

Tofste KSA-herinnering: Elke herinnering is een toffe 

herinnering  

Lievelingsdier: Alpaca  
Wat ik graag opnieuw zou willen doen: Stuntnacht  

Mijn geheim talent is: Doen alsof ik een geheim talent heb  

Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: Cola Zero 
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Hernieuwers: 4e en 5e middelbaar 

 
Sammy Masschelein 
Naam: Sammy Masschelein  

Leeftijd: 23  
Hobby's: te laat zijn, de schakelmannen het leven zuur 

maken  

Taak binnen in de KSA: Siteman  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: 

meloenen  

Ik studeer: certified hood classics  
Aantal jaren leiding gegeven: Dit is mijn 6e jaar  

Tofste KSA-herinnering: opgelicht worden door 

taxichauffeurs in Roemenië 🥰  

Lievelingsdier: cute katjes 

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: Op buitenlands kamp gaan  

Mijn geheim talent is: Beat Saber  

Hiervan zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: 
koffiekoeken met crême 

 

 
 
Jarne Van de Velde 
Naam: Jarne Van de Velde  

Leeftijd: 22 jaar  

Hobby's: nee 

Taak binnen KSA: designer  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: linzen, 
okkernoten, tarwe en asperges  

Ik studeer: niet meer (werk als monteur bij vrt)  

Aantal jaren leiding gegeven: dit is mijn 6de jaar  

Tofste KSA-herinnering: verrotte melk opkuisen  

Lievelingsdier: hengst, bok, buffel, raaf  

Wat ik graag opnieuw zou willen doen: door het baskenland trekken  
Mijn geheim talent is: bassen, balken, bulderen, barken, en vorte woorden 

met een 'b' opsommen  

Hier zou ik een levenslange voorraad van willen hebben: inspiratie om 

goeie vragen te beantwoorden 
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WAT MOET IK MEENEMEN OP 

KAMP? 

 

Een handige checklist zodat je zeker niets 

vergeet: 

 KSA – HEMD ÉN SJAAL (Aantrekken bij vertrek!)

 Luchtmatras (GEEN veldbed!)

 Slaapzak

 Kussen

 Knuffelbereke

 Pyama

 Schoenen

 1 paar kousen per dag + 1 extra

 1 onderbroek per dag + extra

 Korte broeken

 Lange broeken

 T – Shirts

 Verkleedkledij (in thema uiteraard)

 Dikke pulls

 Linnen zak voor vuile was

 Regenjas

 Zwembroek en/of zwemshort

 Hoofddeksel

 Zonnecrème

 2 keukenhanddoeken

 Enveloppen met adres van het thuisfront

 Kleine rugzak (voor daguitstap)

 Handdoeken

 Washandjes

ZEKER NIET VERGETEN!! 

 Lunchpakket voor dag van vertrek 

 Medische fiche (te vinden op de website én bij deze schakel) 

 Identiteitskaart 

 Medicijnen (af te geven aan de leiding voor het vertrek) 

 Drinkbus (zie corona – rubriek) 
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 Zeep

 Shampoo

 Tandenborstel

 Tandpasta

 Zaklamp

 Strips

 Spelletjes

 
Dit mag je zeker NIET meenemen: 

 Geld

 GSM of andere elektronica

 Snoep
 

 

Extra voor knapen en jonghernieuwers: 

 Zakmes

 Bol sjorkoord van minstens 75m

 Trekrugzak voor 2-daagse

 Gamel

 Bestek
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zorg ervoor dat alle kleren vuil mogen worden, we gaan op kamp 

en niet naar een luxe resort! 

Overlaad uw zoon/uzelf ook zeker niet! Bespaar uzelf vuile was 

en ons de rugpijn, we zijn maar enkele dagen weg, geen maand! 

De ideale bagage is een zachte duffel bag, liever geen zware, 

harde koffers met wieltjes dus! 
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INSCHRIJVEN 

Uw zoon(s) inschrijven doe je makkelijk door deze 2 stappen te 

volgen: 

1. Schrijf uw zoon (na groen licht!) in via het invulformulier op 

onze website (www.ksaninove.be) 

2. Schrijf het juiste bedrag over naar onderstaand 

rekeningnummer. Vergeet vooral niet de naam en de ban 

(leeftijdsgroep) van uw zoon bij de overschrijving mee te 

geven! 

Indien de 2 stappen niet voldaan zijn is uw zoon dus NIET 

ingeschreven! 
 
 

 

Leiding: ....... x 150,- 

Knapen en Jonghernieuwers ....... x 132,- 

Jongknapen ....... x 120,- 

Leeuwkes ....... x 96,- 

Sloebers ....... x 72,- 

 

Totaal bedrag .................. 

BE71 4340 0629 2169 

http://www.ksaninove.be/
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Contactje leggen? 
 

SLOEBERS 
Jente Van de Velde 0495/99.58.87 

Emiel Van Belle 0491/06.83.82 

Robbe Vermeire 0492/31.52.37 

 

LEEUWKES 

Stef Van Den Haute 0485/46.55.23 

Tibo Goemaere 0471/43.75.38 

Jan De Wit 0498/42.18.30 

 

JONGKNAPEN 

Janne Billiau (Hoofdleider) 0477/34.41.66 

Wout Gijselaar 0476/04.16.05 

 

KNAPEN 

Bram Van Der Taelen 0498/71.84.26 

Jens Remue 0489/87.81.16 

 

JONGHERNIEUWERS 
Sebastiaan Van de Perre 0485/22.28.72 

 

HERNIEUWERS 

Sammy Masschelein 0470/48.86.13 

Jarne Van de Velde 0478/83.72.53 

Rekeningnummer:  

BE71 4340 0629 2169 
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