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REDACTIETONEELTJE  
 

Welkom allemaal bij de laatste Schakel van dit jaar, de KAMPSCHAKEL!!  

Deze schakel wordt zowel afgedrukt als online geplaatst, dus geen zorgen 

moest je hem kwijt spelen. 

JONGENS!!! Het einde van het werkjaar is in aankomst en dat wil dus 

zeggen dat we op kamp gaan! YESSS LESGOOOO! Het schooljaar is bijna 

gedaan en dat verdient dus een welverdiende vakantie! Dit jaar gaan we 

naar het SUPER coole Houthalen-Helchteren. Hier gaan jullie allemaal 

opgeleid worden tot SUPERHELDEN. Willen jullie leren vliegen? Hebben 

jullie altijd al eens een auto willen oppaken met jullie superkrachten? Dan 

moet je zeker komen naar dit kamp, waar we je dit allemaal en nog veel 

meer gaan leren! Jullie worden getrained tot echte superhelden! In deze 

schakel wordt hopelijk ook al jullie vragen beantwoord zoals “Ma leideur, 

waar gaan we naartoe?”, “Ma leideur, wat is het thema?”, “ Ma leideur, is 

da erg als ik mijn onderbroeken thuis vergeten ben?”, “Ma leideur, 

waarom is pyjama weer fout geschreven in de schakel?” en nog veel meer. 

Moesten sommige vragen onbeantwoord blijven mag je altijd aan de 

leiding je vragen stellen over het kamp. 

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

jullie zal entertainen tijdens dit kamp. We zien jullie allemaal graag 

komen, en hopen dat jullie dat ook vinden van ons. Hopelijk zien we jullie 

op het kampterrein in Houthalen-Helchteren.  

Tot dan! Ook is dit redactietoneeltje de afscheid van jullie favoriete 

schakel team en graag zouden we alle knappe lezertjes bedanken om 

altijd de schakel eens te lezen. Tot gauw!  

Dikke kussen Thomas, Wout en Wannes  
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Kampplaats 
 

Op een dag zochten er twee superhelden naar mensen in nood, namelijk 

Tibo de Tank en Jens de Jolige. Na hun extreme training van Super Stef 

waren ze op alles voorbereid! Of dat dachten ze toch… 

Super Stef was in gevaar! Hij had een gevecht met zijn aartsvijand… 

Gemiddelde Gerdi! Tibo de Tank en Jens de Jolige vlogen rechtstreeks naar 

Houthalen-Helchteren, waar het gevecht zich plaatsvond. De strijd was 

geweldig! Glimmers werden gegooid (getuit met de lippen), auto’s werden 

vernield en huizen zijn ontploft. Het was een spannende strijd, maar onze 

superhelden waren natuurlijk zegevierend! 

Nadat Gemiddelde Gerdi eindelijk was verslagen, besloten de drie helden om 

het slagveld van Houthalen-Helchteren om te vormen tot een 

superheldenschool! Ze zoeken de beste superKSA’ers in het land om te 

trainen, dus zijn de helden van KSA Ninove de eerste die mogen afkomen! 

Wees maar zeker dat iedereen er zal zijn! 
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Praktische kampinfo 
 

Adres: Tulpenstraat 141, 3530 Houthalen-Helchteren 

 

Valiezen: worden binnengebracht op 27 juni tussen 19-20u op het Sint-

Aloysiuscollege. 

 

Vertrekdata:  

-sloebers: 5 juli aan het station van Ninove om 8u30 

-leeuwkes en jongknapen: 3 juli aan het station van Ninove om 8u30 

-Knapen en jonghernieuwers: 1 juli aan het station van Ninove om 8u30 

 

Terugkomst: 

De bezoekdag en het einde van het kamp zijn op 10 juli vanaf 16u. Op die dag 

worden alle groepen ook opgehaald.  

De inschrijvingen voor de bezoekdag komen samen in het form bij de 

inschrijvingen van het kamp zelf. 

 

Info over inschrijven vindt u op de voorlaatste pagina. 

 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1RXQR_nlBE950BE950&sxsrf=ALiCzsZnH-B9mal6jEhHXzES1kpYLg_dHA:1651266638730&q=hengelhoef+adres&ludocid=9946695768231961769&sa=X&ved=2ahUKEwj1_rjLl7r3AhUmwAIHHclyDJIQ6BN6BQiCARAC
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Sloebers: 2014-2015(1e en 2e 

leerjaar) 
Naam: Janne Billiau (baloe voor de maatjes) 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA, kaarten en op café gaan met de KSA 

Taak binnen KSA: ledenverzekering 

Ik studeer: geneeskunde 

Aantal jaren leiding gegeven: 5e jaar  

Tofste KSA-herinnering: elke opkuis van het mosselfestijn 

Wat ik graag eet na een ganse dag KSA-en: kervelsoep van oude leider Arne 

Favoriete activiteit buiten KSA: kaarten op café 

Dit mis ik in mijn leven: de opkuis van het mosselfestijn (er was vorig jaar geen) 

Mijn favoriet water merk: alle merken die 5 Tsjechische kronen kost 

Favoriete K3 lid: Hanne 

 

 

 

Naam:  Jan De Wit 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA 

Taak binnen KSA: Supervisor oversteekman 

Ik studeer: niets, ik werk 

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: alle momenten met oud-leider Stijn 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: de piccolo’s van op kot 

Favoriete activiteit buiten KSA: tenissen 

Dit mis ik in mijn leven: mijn rijbewijs 

Mijn favoriet water merk: Chaudfontaine 

Favoriete K3 lid: De volgende blonde 
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Naam: Leon Dehertog (aka leider loentje)  

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby's: KSA, in cirkels fietsen, springen, etc.  

Taak binnen KSA: oversteekman, mosselman 

Ik studeer: 8u wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: turbo-en nitrocombo’s uitvoeren met 

publiek 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: kaas, taart en kaastaart 

Favoriete activiteit buiten KSA: denken aan de KSA 

Dit mis ik in mijn leven: een tikkeltje gekheid van Sammy 

Mijn favoriet water merk: kraantjeswater tot de dood 

Favoriete K3 lid: Wout Cardoen 

 

 

 

 

Naam: Mauro Cartrysse 

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: KSA, skippen op tjingelen zijne kop, brood stelen van de voedselbank 

Taak binnen KSA: ledenverzekering 

Ik studeer: informaticabeheer 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: jumpen aant stadhuis(in de dixies) 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: droge waterkers en tripel karmeliet 

Favoriete activiteit buiten KSA: een stier steriliseren  

Dit mis ik in mijn leven: 10 ton ruwe olie 

Mijn favoriet water merk: trippel karmeliet 

Favoriete K3 lid: Gert Verhulst 
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Leeuwkes: 2012-2013(3e-4e 
leerjaar) 

Naam: Thomas Bogaert 

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby's: KSA, leider Cardoen pesten,  

Taak binnen KSA: schakelman 

Ik studeer: 8u wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: nitrocombo met leider Baloe 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: grote boterham met kaas 

Favoriete activiteit buiten KSA:  vliegen 

Dit mis ik in mijn leven: muze Sammy 

Mijn favoriet water merk: 2 liter flessen van everyday 

Favoriete K3 lid: leider Cardoen 

 

 

 

Naam: Simon Barth, Bart voor de vriendjes 

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby's: KSA 

Taak binnen KSA: oversteekman 

Ik studeer: netwerken en IT 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: de BAANIENTJ’es van leider Jarne 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: een goei mattentaart met bickysaus 

Favoriete activiteit buiten KSA: brommeren en formule 1 bekijken 

Dit mis ik in mijn leven: fuiven en een lief 

Mijn favoriet water merk: de 2 literflessen van Spa 

Favoriete K3 lid: leider Bergé en leider Janne  
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Naam: Tibo Goemaere 

Leeftijd: 21 jaar 

Hobby's: KSA en voetbal 

Taak binnen KSA: locatieman 

Ik studeer: handelsingenieur  

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: Leo ‘BAANENTJ’ horen zeggen 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: Scampi’s, een pittekootjn met Chongsaus en 

nog een paar hespenbrokken van bij frituur Wakkeln 

Favoriete activiteit buiten KSA: snelwandelen 

Dit mis ik in mijn leven: discussie over bliksem 

Mijn favoriet water merk: Saskia 

Favoriete K3 lid: Kathleen 

 

 

 

 

Naam:  Wout Cardoen  

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: KSA, schnitzels eten 

Taak binnen KSA: schakelman 

Ik studeer: 8u wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e 

Tofste KSA-herinnering: laatste kampvuur vorig kamp 

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

Favoriete activiteit buiten KSA: regenwater opvangen 

Dit mis ik in mijn leven: werelddominantie 

Mijn favoriet water merk: regenwater 

Favoriete K3 lid: muze bergéken 
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Jongknapen: 2010-2011(5e en 6e 
leerjaar) 

 

Naam: Stef Van den Haute 

Leeftijd: 22 jaar 

Hobby's: gamen maar ik heb geen tijd meer 

Taak binnen KSA: bondsleider 

Ik studeer: informatica 

Aantal jaren leiding gegeven: 5e jaar 

Tofste KSA-herinnering: Robbe meisjes zien ondersteunen in Tsjechië  

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: mama maakt enkel boterhammen 

Favoriete activiteit buiten KSA: mijn poesje aaien 

Dit mis ik in mijn leven: geen herexamens 

Mijn favoriet water merk: kraanwater thuis, Boni op kot 

Favoriete K3 lid: Kathleen 

 

 

Naam: Jente Van de Velde (Zjenty voor de bokken)  

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA, voetballen en vogels spotten  

Taak binnen KSA: materiaalman 

Ik studeer: kiné in Gent 

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: balken naar sterrenezel- IEEEEE AUUUUNG 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: paling int groen, rolmops, gepocheerd 

struisvogelei, kattenbrokken 

Favoriete activiteit buiten KSA: okkernoten rapen, rijden op mijnen bok 

Dit mis ik in mijn leven: een notenclub om gefascineerd te kunnen praten over mijn 

ervaringen met noten 

Mijn favoriet water merk: zolang as der mor grenadin in zit maakt het niet uit 

Favoriete K3 lid: altijd de blonde 
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Naam: Luca Abraham 

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby's: KSA en badminton 

Taak binnen KSA: oversteekman 

Ik studeer: toegepaste informatica 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: laatste dag van joep 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: ne goeie vettigen hamburger 

Favoriete activiteit buiten KSA: slapen 

Dit mis ik in mijn leven: rondes van oudleider Jef 

Mijn favoriet water merk: water van mijne frigo 

Favoriete K3 lid: Gert Verhulst 

 

 

 

 

Naam: Niko Robberechts 

Leeftijd: 18 jaar 

Hobby's: KSA  

Taak binnen KSA: oversteekman, mosselmeneer 

Ik studeer: wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: kusjes geven op kamp 

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

Favoriete activiteit buiten KSA: sloepe 

Dit mis ik in mijn leven: feestjes 

Mijn favoriet water merk: gedestileerd 

Favoriete K3 lid: ni et de blonde 
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Naam: Nathan Longin 

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: KSA en jumpen aant stadhuis 

Taak binnen KSA: materiaalman 

Ik studeer: economie moderne talen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: mijn haar zwart kleuren 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: ne goeie vettige pizza 

Favoriete activiteit buiten KSA: amuseren met de vriendjes 

Dit mis ik in mijn leven: bergé wanneer het geen KSA is 

Mijn favoriet water merk: Spa for life 

Favoriete K3 lid: Hanne 

 

 

 

Knapen: 2008-2009(1e en 2e 
middelbaar) 

Naam: Jens Remue 

Leeftijd: 21 jaar 

Hobby's: KSA en zaalvoetbal 

Taak binnen KSA: locatieman 

Ik studeer: ik verdien meer als u ouders…kusjes 

Aantal jaren leiding gegeven: 5e jaar 

Tofste KSA-herinnering: stuntnacht 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: spaghettisaus van de VKSJ 

Favoriete activiteit buiten KSA: filmpjes voor Onlyfans maken 

Dit mis ik in mijn leven: mijn ex… BAAANIENTJ 

Mijn favoriet water merk: water?! Wil je mij vergiftigen ofzo? 

Favoriete K3 lid: niks k3 volg mij op Onlyfans 
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Naam: Wout Van Esbroeck 

Leeftijd: 17 jaar 

Hobby's: KSA en TK’tjes leggen 

Taak binnen KSA: designer  

Ik studeer: 8u wiskunde wetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: alles wa na den doop is gebeurd 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: droge lapjes hamburger (enkel door te slikken) 

Favoriete activiteit buiten KSA: op de pussymasjien klimn met den Bergé 

Dit mis ik in mijn leven: da meken van de pro me mijne Witkap 

Mijn favoriet water merk: mokt nie aujt ast moar aujt nen thermos van de Looney tunes es 

Favoriete K3 lid: volg Jens op onlyfans aeee 

 

 

Naam: Wannes Bergé De Maeseneer 

Leeftijd: 18 

Hobby's: Op de pot skijtn en  

men andje wa laten zweten achter de competoeter 

Taak binnen KSA: Skakelventjen 

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

Ik studeer: Netwerken en IT 

Aantal jaren leiding gegeven: 1e jaar 

Tofste KSA-herinnering: Me den Borek den 1e nitro knaln 

Favoriete activiteit buiten KSA: Kolen gaan opgraven in de tuin van de buurman 

Dit mis ik in mijn leven: Een houweel 

Mijn favoriet water merk: Roxane Hovelange van de Colruyt en wa sjabber van de leon 

Favoriete K3 lid: die skeune 
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Naam: Emiel Van Belle 

Leeftijd: forever 21 

Hobby's: tsjingeln, tjangeln, bonken, vangen, beuken 

Taak binnen KSA: uniformenman, siteman, vzw-man 

Ik studeer: geld skeppen 

Aantal jaren leiding gegeven: 5e jaar 

Tofste KSA-herinnering: elk jaar opnieuw macaroni-dag op kamp 

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

Favoriete activiteit buiten KSA: e kikske 

Dit mis ik in mijn leven: e kikske 

Mijn favoriet water merk: heineken 

Favoriete K3 lid: Margo Cosijn 
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Jonghernieuwers: 2005-2007 

(3e -5e middelbaar) 
Naam: Robbe Vermeire 

Leeftijd: 20 jaar 

Hobby's: KSA, fietsen en kastanjes poffen 

Taak binnen KSA: locatieman en supervisor schakelman 

Ik studeer: handelswetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: elk moment dat ik kon genieten van leider Tibo zijn rijkunsten 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: mijn gepofte kastanjes op een bedje van 

gedroogd zeewier en zoete aardappel 

Favoriete activiteit buiten KSA: kastanjes poffen, tingeln likken en bergéken zijn lijf 

beloenken 

Dit mis ik in mijn leven: leider Bram, leider Sammy, leider Jarne, leider Seba 

Mijn favoriet water merk: zeewater, maar alleen dat van de Noord-Atlantische oceaan, niet 

het zuiden van de Atlantische oceaan  

Favoriete K3 lid: Klaasje, ik hoop dat leider Jens de nieuwe K3 wordt 

 

Naam: Wout Gijselaar 

Leeftijd: 21 jaar 

Hobby's: KSA en mijn tijd verkwanselen op tiktok 

Taak binnen KSA: De bank en lokausjemaaan 

Ik studeer: handelswetenschappen 

Aantal jaren leiding gegeven: 4e jaar 

Tofste KSA-herinnering: onze vlag terug gaan halen bij de voil skoetn 

Wat ik graag eet na een ganse dag ksa-en: ne goeien hamburger bij Mandus 

Favoriete activiteit buiten KSA: Tjingeln, Tjangeln en soms Tjongeln 

Dit mis ik in mijn leven: beyblade battles op de speelplaats 

Mijn favoriet water merk: boni eau minérale naturelle van Oiselle 

Favoriete K3 lid: Gert Verhulst 
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Tekst sloebers 
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Beste leeuwkes 

Dit jaar wordt het geen kamp zoals 

gewoonlijk, dit jaar worden jullie 

getraind tot echte superhelden!!! 

Droom je al lang van Spiderman? 

Bewonder je stiekem Superman? 

Voel jij de power van Thor? Dan 

wordt dit het ideale kamp voor 

JOU! 

Begin dus al maar te dromen van 

jouw superkrachten en we maken 

ze waar op de kampplaats in 

Houthalen-Helchteren!  

Tot dan!  
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Wat neem ik mee? 
  ZEKER NIET VERGETEN!! 

 Lunchpakket voor dag van vertrek 

 Medische fiche (te vinden op de website) 

 Identiteitskaart 

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

 

 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 

 1 Witte t-shirt 

 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 

 Postzegels 

 Kleine rugzak (voor daguitstap) 

 Handdoeken 

 Washandjes 
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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 (jong)hernieuwers: 

 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/zonen 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! 

 

 

 

BE71 4340 0629 2169 
 

 

 

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

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

Jongknapen en Leeuwkes ....... x 120,  

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

 

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

 
  

http://www.ksaninove.be/
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Contact 
 

 SLOEBERS  

Janne Billiau 0477/34.41.66 
Jan De Wit 0498/42.18.30 

Leon Dehertog 0478/02.43.92 
Mauro Cartrysse 0483/49.09.31 

 

LEEUWKES 
Tibo Goemaere 0471/43.75.38 
Thomas Bogaert 0499/50.60.39 

Simon Barth 0499/84.95.16 

Wout Cardoen 0473/74.28.19 
 

JONGKNAPEN 

Stef Van Den Haute (Hoofdleider) 0485/46.55.23 

Jente Van de Velde 0495/99.58.87 
Niko Robberechts 0474/61.91.40 

Luca Abraham 0474/62.81.94 

Nathan Longin 0473/38.17.75 
 

KNAPEN 
Emiel Van Belle 0491/06.83.82 

Jens Remue 0489/87.81.16 
Wannes De Maeseneer 0499/20.32.54 

Wout Van Esbroeck 0492/92.66.17 
 

(JONG)HERNIEUWERS 
Robbe Vermeire 0492/31.52.37 
Wout Gijselaar 0476/04.16.05 

 

REKENINGNUMMER: 

BE71 4340 0629 2169 
 


