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Beste vrienden van de KSA, mijn naam is boer César en dit hier is 

mijn roze vriend Sylvain. Al 30 jaar produceer ik bloem in mijn 

korenmolen. De laatste jaren echter gaan de zaken niet zo goed 

en daarvoor beschuldig ik mijn stalknecht ganzenvet. Die luie 

geitenbreier doet niets anders dan taartjes eten en luisteren naar 

het groeien van het gras; hij heeft meer varkensvet onder z’n 

armen dan Sylvain, als je begrijpt wat ik bedoel. Daarom ben ik op 

zoek naar nieuwe knechten. Wil jij mijn nieuwe knecht worden? 

Trek dan je boerenkledij aan en richting De Berkelhoeve, waar 

mijn molen staat.  

 

- Verhalend kader – 

Een knorrige molenaar heeft als enige bezit een molen en een varken. 
Wanneer zijn jaloerse ex-stalknecht zijn roze vriend aan een 
worstenfabrikant wil overleveren om er genetische experimenten op 
uit te voeren, zet hij een reddingsoperatie op poten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Corona – maatregelen -  
Deze editie van het zomerkamp is onvermijdelijk een atypische, gezien 
de huidige situatie zijn wij genoodzaakt een aantal maatregelen door 
te voeren, maatregelen die we overigens strikt zullen naleven. De 
algemene richtlijnen en het corona-kampprotocol hebben we reeds 
via mail verstuurd. 1 Mocht u die nog niet gelezen hebben, wordt dat 
sterk aangeraden. 

e grootste (en sinds de inschrijvingen ten einde gelopen zijn: nieuwste) 
verandering zijn de concrete bubbels. Deze zien er als volgt uit:  

Oranje bubbel (-10) Blauwe bubbel (+10)  

SLB + PAG JKN + KN + JHN 
Kampwake 20 juli 19u.  Kampwake 21 juli 19u.  

Verzameling @ voorkant station Verzameling @ achterkant 
station 

Afhaalmoment 1 augustus 16 u. Afhaalmoment 1 augustus 19 u.  
N.B. er is ook een aparte bubbel voor de koks  

Elke bubbel zal z’n eigen vleugel (resp. kampeerterrein), speelterrein 

(fysiek afgebakend) en materiaal (ontsmet) hebben. Het is niet de 

bedoeling dat wie dan ook van de bubbel (leiding incluis) in contact 

komt met iemand van een andere bubbel; dat geldt ook voor broers 

Daarnaast moet er ook een up-to-date medische fiche ingevuld 

worden. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1VcmSrtAZBx792ApzXwpRurITm9I2fHJ_4ZN9cdCRcBe

DTA/viewform?fbclid=IwAR2dsaG1Vay1QRzNpbjRNKEJPS_FHsZdDv5EuN92WN4LBgdQKfx3_SzfXnM

Deze is verplicht (!) in te vullen. 

 

 

 

 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=bv1AdJKIf7E&feature=youtu.be 

Wat een interessante video 

vind ik hier tussen mijn koren?! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1VcmSrtAZBx792ApzXwpRurITm9I2fHJ_4ZN9cdCRcBeDTA/viewform?fbclid=IwAR2dsaG1Vay1QRzNpbjRNKEJPS_FHsZdDv5EuN92WN4LBgdQKfx3_SzfXnM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1VcmSrtAZBx792ApzXwpRurITm9I2fHJ_4ZN9cdCRcBeDTA/viewform?fbclid=IwAR2dsaG1Vay1QRzNpbjRNKEJPS_FHsZdDv5EuN92WN4LBgdQKfx3_SzfXnM
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dbv1AdJKIf7E%26feature%3Dyoutu.be&sa=D&ust=1591193071615000&usg=AFQjCNF6bQURj5aA8OzWOM9pg37AlHzZmw


 

 

 

- Kampwake –  
Kampwake is het moment waarop de valiezen verzameld worden. 

Deze gaan namelijk niet mee op de trein, maar worden met de auto 

vervoerd. Daarnaast geven we er de laatste belangrijke informatie en 

een proevertje van het VK. Er zullen dit jaar twee kampwakes 

plaatsvinden: een voor elke bubbel.  

Voor de -10 bubbel vindt die plaats op 20 juli 19 u., voor de +10 

bubbel is dat 21 juli eveneens om 19 u. in de middenzaal van het 

Marollenplein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf zal ik er niet bij zijn; die tarwe oogst 

zichzelf niet! Maar ik zal mijn knecht 

ganzenvet of mijn varken Sylvain sturen. 



 

 

 

 

- Valies -  
Wat neem je mee in je valies? Hier volgt een lijst met wat je best 

meeneemt op kamp! Handig bij het maken van je bagage.  

• TIP1: Het is handig als de kleren voor de jongste groepen (Sloebers en 

Pagadders) in zakjes zitten per dag, zo heeft de leiding een beter 

overzicht. 

• TIP2: Wij raden het af waardevolle voorwerpen (gsm, MP3…) of 

snoepgoed mee te nemen. 

• TIP3: label en naamteken alles.  

Kussensloop* Toiletzak  Regenjas  Uniform ! 
Onderlaken* Keukenhanddoek  Stapschoenen  Zaklamp  

Slaapzak  Korte broeken  Reserveschoenen  Plastic zakken voor 
vuil linnen  

Pyjama  Lange broek  Pantoffels  Zonnecrème  

Knuffelbeer  Een paar sokken 
per dag  

Setje kleren die 
heel vuil mogen 
worden  

Klevertjes van de 
mutualiteit  

Hoofdkussen 
(+12) 

Een onderbroek 
per dag  

Pet  Drinkfles  

Handdoeken  T-shirts  Zonnebril  Muggenmelk  

Washandjes  Pull  Zwembroek  Zakdoeken  
Leesboek/ strip 
voor platte rust  

Postkaartjes  
(voorzien wij) 

Wit T-shirt dat de 
vuilbak in mag 
(PAG)  

Boerderijspeelgoed 
dat kapot mag 
(JKN)  

Beker (+12) Gamel (+12) Bestek (+12) Matje (+12) 

Trekrugzak (+12) Klein rugzakje     
(-12)  

  

Indien iets niet van toepassing is voor alle bannen, staat tussen haakjes aangegeven welke ban dit 

wel moet meenemen.  

*verplicht in het gebouw 



 

 

 

 

 

- Vertrek –  
Vertrek KN, JHN:  

- Waar? – voorkant station  

- Wanneer? – 22 juli 9.30 u.  

- Wat mee? – fiets ((enkel voor JHN)(correct, dit jaar gaan we met de fiets 

op de trein), rugzak met lunchpakket 

Vertrek SLB, PAG:  

- Waar? – voorkant station   ---> 

- Wanneer? – 25 juli 11.30 u.  

- Wat mee? – rugzak met lunchpakket  

Vertrek JKN:  

- Waar? – achterkant station  ---> 

- Wanneer? – 25 juli 11.30 u. 

- Wat mee? – rugzak met lunchpakket  

 

 

 

 

 

 

Vergeet ook je 

boerenverstand niet! 

Ik verwacht jullie in 

boerenkledij; Een overall en een 

KSA- sjaaltje gaan goed samen. 



 

 

 

 

 

- Post –  
Briefwissel vanuit het heem  

Een primeur dit jaar is ons eigen KSA Spermalie Sijsele postkaartje, 

ontworpen door leider Robin. U hoeft dus geen briefpapier meer 

mee te geven. Een aantal postzegels (al naargelang het aantal 

brieven die uw zoon wil schrijven) volstaan.  

Briefwissel naar het heem  

Om uw zoon een brief te schrijven, heeft u volgend adres nodig:  

Berkelheide 9 

2290 Vorselaar (Vorselaar) 

-Naam van uw zoon- 



 

 

 

- Dagindeling –  

Benieuwd naar hoe een gemiddelde kampdag er voor een boer 

uitziet?  

8u00: de haan kraait De Berkelhoeve wakker  

8u30: koeien melken en verse melk drinken  

9u00: Afwas 

9u30: Ochtendactiviteit 

12u00: boerenkost  

12u30: Afwas 

13u00: Platte rust 

14u00: Middagactiviteit 



 

 

16u00: 4-uurtje 

18u00: boerenkost  

18u30: Afwas 

19u00: Avondactiviteit 

20u00: De sloebers gaan slapen 

20u30: De pagadders sluiten de oogjes 

21u00: De jongknapen kruipen onder de wol 

22u00: De knapen gaan op stok 

22u30: De jonghernieuwers gaan naar dromenland 

 

 

- Contact – 
Op kamp houden wij contact met het thuisfront op verschillende 

manieren:  

Via de facebookpagina wordt er elke avond een blogpost 

gepubliceerd. Elke dag zal er een andere ban deze 

verzorgen.  

 

Ons KSA Instagramaccount is twee jaar geleden ontstaan 

op kamp. Inmiddels is het ook traditie om een ‘gouden 

filter’ wedstrijd te houden. Die houdt in dat elke dag de 

beste foto op de Instagram wordt gegooid, de ban met 

de mooiste foto’s wint.  

Zijn knapen een 

kiekensoort?  



 

 

Volg ons dus zeker op : 

https://www.instagram.com/ksaspermalie/tagged/?hl=nl 

Alle foto’s komen uiteindelijk na het kamp op de website.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aankomst -   

Aankomen doen de twee bubbels op hetzelfde moment:   

Aankomst SLB, PAG: 

- Waar? – voorkant station (supra)  

- Wanneer? – 31 juli 15.30 u. 

Aankomst JKN, KN, JHN: 

- Waar? – achterkant station (supra) 

- Wanneer? – 31 juli 15.30 u. 

 

- Bagage ophalen –  
De bagage komt een dag later toe: 

Aankomst SLB, PAG: 

https://www.instagram.com/ksaspermalie/tagged/?hl=nl


 

 

- Waar? – lokaal   

- Wanneer? – 1 augustus 16 u. 

Aankomst JKN, KN, JHN: 

- Waar? – lokaal  

- Wanneer? – 1 augustus 19 u.  

 

 

 

 

 

- Banleiding –  

Bij vragen, neem gerust contact op met de banleider:  

 

SLOEBERS Felix Coens  0499731609 

PAGADDERS Thomas De Vlieghere  0479270447 
JONGKNAPEN  Yorick Longueville  0471684388 
KNAPEN  Stan Van De Veire 0486652594 
JONGHERNIEUWERS  Ebert Vlaeminck  0471407240 

 

 

TOT OP KAMP! 
 

 

Op het ophaalmoment worden 

ook de verloren voorwerpen 

uitgezet. 
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