GROOT KAMP 2019
TE LAVACHERIE
3 TOT 15 AUGUSTUS
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Knapen, Jonghernieuwers, Aspiranten en Hernieuwers,
Eindelijk is het weer zover: die magische vakantieperiode is aangebroken! We krijgen
de kans om 13 dagen met elkaar op te trekken en de dagelijkse sleur even achter ons
te laten. We kunnen ons amuseren en elkaar beter leren kennen.
Zaterdag 3 augustus komen we op een lege kampweide toe en vanaf dan is het aan
ons. Samen bouwen we die lege weide in sneltempo om tot een toffe plek voor de
komende 13 dagen. We zetten onze tenten op, we sjorren onze tafels en stoelen en
daarvoor kunnen we alles wat we geleerd hebben op paaskamp nu goed gebruiken.
Dit is natuurlijk allemaal niet vanzelfsprekend. Ten eerste rekenen we op een hechte
groep. De groep is gevormd tijdens het jaar en het kamp is de kers op te taart van ons
kampjaar. De voorbereidingen startten al bij de eerste vergadering van het kampjaar.
Op het kamp zelf helpen de Knapen, Jonghernieuwers, Aspiranten, Hernieuwers en
Leiding elkaar waar ze kunnen.

Op kamp gaan…

We verwachten dat iedereen zijn steentje bijdraagt. De mix van ieders talenten zorgt
gegarandeerd voor succes. Het voorbije paaskamp kon iedereen al eens proeven van
het openluchtleven, maar nu is het voor écht! Alles, van de vuren tot de rekjes in de
tenten, sjorren we zelf. We maken ook ons eten zelf, zoeken hout voor het vuur,
enzovoort.
De ene kan wel wat beter koken of sjorren als de ander. Maar als iedereen zijn/haar
beste talenten bovenhaalt en we gooien die allemaal bij elkaar, dan hebben we de
perfecte basis voor een geslaagd kamp.
Natuurlijk is een kamp nog veel meer dan de godganse dag sjorren, koken, tenten
opzetten enzovoort. We spelen spelletjes, beleven gezellige avonden rond het vuur
of we trekken het bos in. We gaan op vlottentocht en ravotten er op los!
We willen iedereen dan ook uitnodigen om de komende
bladzijden eens grondig door te nemen. Laat je nu al
meetrekken in de sfeer van ons groot kamp. Droom
eventjes weg en dan kunnen we er een samen een
spetterende, fantastische twee weken van maken!
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Materiaal en omgeving

We hebben al eerder gesproken over respect en appreciatie voor elkaar en dat deze
zaken erg belangrijk zijn op een kamp. Natuurlijk bestaat er nog respect voor andere
zaken. We gebruiken twee weken lang een stukje van de prachtige natuur van onze
aarde. Het is dan ook vanzelfsprekend om aandacht te besteden aan volgende
zaken:
§ Zo gooien we ons afval niet zomaar ergens weg, maar deponeren het in de
daartoe bestemde vuilnisbakken.
§ We hakken nooit in levende bomen.
§ De bossen, velden, (kampeer)weiden houden we en verlaten we steeds netjes.
§ We beschadigen zo weinig mogelijk planten, struiken en bomen tijdens een
bosspel of tocht.
§ We lopen nooit dwars doorheen de velden van de plaatselijke landbouwers.
Om ons kamp op te bouwen, gebruiken we tenten, sjorhout, hamers en bijlen. Alle
bondsmateriaal gebruiken we waarvoor het hoort en leggen we na gebruik terug op
de plaats waar we het vonden. Zo kunnen we zorg dragen van ons materiaal en hoeft
niemand zich daaraan te verwonden. We slapen ook met vrienden bij elkaar in een
tent, waarbij het materiaal van iedereen in die tent ligt. Je draagt dus ook zorg voor
elkaars materiaal.
Wij gaan wel in verschillende bannen op kamp, maar toch vormen we één grote
groep. Dat kan je zien aan ons uniform! We spelen op kamp zowel spelletjes met
onze eigen ban, maar zeker ook met de hele bond, waardoor we elkaar beter leren
kennen.
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Een stijlvol kamp

Zelfs vandaag hechten we nog heel wat belang aan het uniform. Door ons uniform
tonen we dat we samen één familie vormen van jonge mensen. We vinden het dus
ook belangrijk dat iedereen in volledig en piekfijn uniform zou deelnemen. Hoe het
uniform van een echte KSA’er eruitziet, staat hier nog eens opgesomd.

§ KSA-hemd
§ Das
§ Dasring
§ Fluitkoord
§ Donkerblauwe fluweel geribde
kort broek
§ Koppelriem
§ Optioneel, maar heel handig:
KSA-trui of KSA-T-shirt

Wie nog een onderdeel van het uniform mist, kan elke zondag bestellen bij Marthe
& Celien in het sloeberlokaal. Doe dit zeker tijdig!
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Praktische zaken

• Waar kamperen we?
Dit jaar gaan we onze eigen kleine wereld bouwen in Lavacherie, een pittoresk
plaatsje in de provincie Luxemburg. Lavacherie is een deelgemeente van Saint-Ode en
ligt in de buurt van Bastenaken, Saint-Hubert en La-Roche-en-Ardenne.
• Kampadres
Als jullie mama of papa, broer of zus, vriend of vriendin een brief of kaart willen
schrijven, dan kan dit naar onderstaand adres. Dit is het adres van de eigenaar van de
kampweide:
K.S.A. Geraardsbergen
(Naam van het lid)
Route de Bastogne 67
6680 Lavacherie
Mogen we vragen om enkel bij heel dringende omstandigheden telefonisch contact
op te nemen. Wij zijn bereikbaar op: 0470 59 74 23 (Jarno) of 0474 11 75 83
(Maartje). In uiterste nood kunnen jullie ook contact opnemen met de eigenaar van
de weide via 061 68 84 10.
• Wanneer kamperen we?
We verblijven in Lavacherie vanaf zaterdag 3 augustus. Hiervoor verzamelen we om
7.00 uur aan het station van Geraardsbergen, waar de trein richting Lavacherie
vertrekt om 7.25 uur, wees dus op tijd! We komen opnieuw in het station van
Geraardsbergen aan op donderdag 15 augustus rond 20.30 uur.
• Laden en lossen vrachtwagen
Om al ons materiaal naar de kampplaats te vervoeren gebruiken we ook dit jaar een
vrachtwagen. Deze moet natuurlijk door ons zelf geladen worden. Het laden gebeurt
op woensdag 31 juli vanaf 13.00 uur. Ook jullie rugzakken en veldbedden worden
meegenomen, het is dus belangrijk deze op tijd binnen te brengen! Na het kamp
wordt de vrachtwagen uitgeladen op vrijdag 16 augustus. Het juiste uur van uitladen
zal op kamp meegedeeld worden.
De vrachtwagen laden en lossen is inderdaad niet de leukste karwei. Toch vragen wij
aan iedereen om wat te komen helpen. Vele handen maken immers het werk licht en
er wordt tijdens die momenten ook aan een goede sfeer gewerkt. We rekenen dus op
6

ieders medewerking opdat deze karwei snel en ordelijk kan klaargespeeld worden!
Indien er zich toch zaken voordoen waarbij het in-/uitladen van de vrachtwagen voor
jou onmogelijk wordt, kan je dit altijd melden aan je leiding.
• Kampprijs
De prijs van het kamp bedraagt € 130. Hierin zijn vervoer, verblijf en alle maaltijden
inbegrepen. We maken de berekening op basis van het aantal kampdagen. We
vragen € 10/dag en dit jaar zijn we 13 dagen op kamp, dus logischerwijs bedraagt de
kampprijs dit jaar € 130.
Na het inschrijvingsmoment op de infoavond, kan je je nog steeds inschrijven door
het kampgeld aan de banleiding te bezorgen. Zij zorgen er dan voor dat het geld bij
de juiste persoon terecht komt.
• Medische fiche
Het gebeurt gelukkig zelden, maar af en toe wordt er iemand ziek op kamp. Om
problemen te vermijden vragen we dan ook om de medische fiche die jullie
bijgevoegd in dit boekje vinden, zo volledig mogelijk in te vullen en terug te bezorgen
aan jullie banleiding.
• Wat nemen we allemaal mee op kamp?
BELANGRIJK: een lunchpakket voor de eerste middag.
Een stevige rugzak met daarin:
Slaapgerief
o
o
o
o

Veldbed + luchtmatras of matje
Slaapzak + 1 of 2 dekens
Pyjama of slaapkleed
Zorg dat je zeker warm genoeg gaat hebben, in
de Ardennen durft het nog weleens te vriezen ‘s
nachts!

Eetgerief
o
o
o
o

Mes, vork, lepel én aardappelmesje
Gamel (1of 2)
Drinkbeker
2 keukenhanddoeken (VERPLICHT!)
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Kledij
o Volledig en piekfijn uniform: dit doe je aan bij het vertrek.
o KSA T-shirt, voldoende andere T-shirts
Sportkledij, eventueel training
Actiekledij: oude jas, trui, broek
Voldoende reserve ondergoed en kousen
Warme trui(en), degelijke regenkledij
Zorg dat je zeker warm genoeg gaat hebben, want ’s avonds koelt het zeer snel
af!
o Badpak of zwembroek (geen short voor zwembaden in de Ardennen) + badmuts
+ zwembril (belangrijk voor zeepspel)
o
o
o
o
o

Themakledij (zie verder)
Wasgerief
o Badhanddoeken, washandje, zeep Tandenborstel, tandpasta, bekertje Kam,
haarborstel
Schoenen
o
o
o
o

Stapschoenen (bottines)
Lichte schoenen (sport)
Rubberen laarzen (ideaal wanneer het regent)
Watersandaaltjes (handig voor in de beek)

Allerlei
o
o
o
o
o
o
o
o

Zakmes
Veldfles (verplicht voor iedere kampeerder)
Zaklamp
2 of 3 Kleerhangers
Papier en postzegels
Portefeuille + identiteits- en siskaart
Linnen zak
Zonnecrème

• Wat nemen we zeker niet mee op kamp?
Overdreven veel snoep, tabak, waardevolle voorwerpen, drugs, alcohol, IPod,
ruziestokers, onbeleefderiken, ik-doe-niet-mee’ers, een gsm, ...
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Met wie gaan we op kamp?

We weten nu al dat we op kamp gaan, waar we op kamp gaan, wanneer we op kamp
gaan en wat we moeten meebrengen. Wat ontbreekt er dus nog? We weten nog niet
met wie we op kamp gaan! Lees snel mee, dan komen jullie het te weten...

Bondsleider - Jarno Clement

Knapenleiding

Jonghernieuwerleiding

Sebastiaan De Bruyne

Eva De Cooman

Yasmine De Gallan

Tuur Peeters

Matthieu Ledecq

Quinten De Bruyne

Stijn Claes

Tim Caelen

Aspirantenleiding

Hernieuwerleiding

Jarno Clement

Jonas Mertens
Andreas De Moerloose

Onze kookploeg
An De Smet – Lieven Bockstael
Wendy De Rouck – Steven Gysels
Ewoud Van Lierde
Thomas D’Haenens
Wauter De Taeye
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Kampthema
In Lavacherie leren we de sympathieke transportfamilie ‘Medien’ kennen. Ze lijken op
het eerste gezicht een doodgewoon gezin, maar al snel zullen jullie merken dat er
meer aan de hand is. Wanneer de vader terugkomt van een opdracht, raken ze
verstrikt in een web van leugens, criminaliteit en drugs. Er lijkt geen weg meer terug…
De familie komt in allerlei benarde situaties en moet zichzelf hieruit redden. Dat we
jullie meesleuren in een spannend verhaal, is dus duidelijk! Kan de familie het hoofd
boven water houden? En hoe loopt dit mysterieus avontuur af? Ga met ons mee naar
Lavacherie, want daar wordt elke dag een tipje van de sluier gelicht!
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Themakledij

Knapen
Voornaam
Lara
Simon
Margo B.
Casper
Tine
Niels
Paulien
Freya
Falke
Brinn
Fien
Michal
Arnor
Britt
Yanis
Noah
Emile
Oxana
Femke
Berdien
Elias
Brent
Esteé

Verkleedkledij
Politieagent
Trucker
Lid van criminele bende
Trucker
Hondje
Trucker
Hondje
Lid van criminele bende
Trucker
Politieagent
Lid van criminele bende
Trucker
Politieagent
Hondje
Politieagent
Lid van criminele bende
Lid van criminele bende
Trucker
Lid van criminele bende
Politieagent
Lid van criminele bende
Trucker
Hondje

Voornaam
Jasper
Rune B.
Bruce
Janne
Bente
Viktor
Jolien
Rani
Giel
Margaux
Amber
Eline
Julie
Thomas
Rune N.
Luka
Rune P.
Owen
Caitlin
Ole
Lowie
Nel

Verkleedkledij
Hondje
Lid van criminele bende
Trucker
Lid van criminele bende
Hondje
Lid van criminele bende
Hondje
Politieagent
Politieagent
Lid van criminele bende
Trucker
Politieagent
Lid van criminele bende
Politieagent
Trucker
Hondje
Politieagent
Politieagent
Lid van criminele bende
Trucker
Lid van criminele bende
Hondje
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Jonghernieuwers
Voornaam
Xen
Julie
Brian
Matisse
Marieke
Hanne
Liza
Hanna
Brent D.
Nina
Manon
Dries
Pieter
Merel
Megan
Anna
Tyana
Yarne
Lisa
Elena
Louis
Keo
Lucas
Plees
Lucas
Pletinckx
Caroline
Jeff
Lien
Lothar
Aäron
Amber
Nathan
Louise
Brent V.
Kenzo
Felien

Verkleedkledij
Lid van criminele bende
Hondje
Politieagent
Trucker
Lid van criminele bende
Trucker
Politieagent
Hondje
Politieagent
Lid van criminele bende
Hondje
Trucker
Politieagent
Lid van criminele bende
Politieagent
Trucker
Hondje
Politieagent
Trucker
Hondje
Politieagent
Trucker
Lid van criminele bende
Lid van criminele bende
Hondje
Politieagent
Politieagent
Trucker
Lid van criminele bende
Politieagent
Hondje
Lid van criminele bende
Politieagent
Hondje
Lid van criminele bende
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Aspiranten

Hernieuwers

Voornaam Verkleedkledij
Kyana
Politieagent
Mats
Trucker
Lid van criminele
Arthur
bende

Voornaam
Sam
Bram
Fjodor

Verkleedkledij
Politieagent
Hondje
Lid van criminele bende

Bram
Noah
Lander

Trucker
Hondje
Politieagent

Afspraken op kamp

• Zoals jullie weten mag er niet gerookt worden tijdens onze activiteiten. Bij knapen
en Jonghernieuwers is tabak dus volledig uit den boze. Voor aspiranten is ‘s
avonds, wanneer de jongere leden in bed liggen, wel toegelaten een sigaretje te
roken. Wanneer je je niet houdt aan deze afspraken, wordt de tabak in beslag
genomen en krijgen jullie deze niet meer terug. Daarnaast worden jullie ouders
hiervan op de hoogte gebracht.
• Alcoholische dranken zijn verboden voor knapen en Jonghernieuwers. Het is
immers wettelijk verboden alcoholische dranken aan te bieden aan jongeren die
jonger zijn dan 16 jaar. En wet is wet! De aspiranten mogen ’s avonds wel een
pintje drinken. Sterkedrank is niet toegelaten.
• Alle vormen van illegale drugs zijn totaal verboden tijdens KSA- activiteiten.
Wanneer we zo’n druggebruik toch vaststellen, word je zonder uitstel naar huis
gestuurd. Je ouders worden verwittigd en er zal externe begeleiding ingeschakeld
worden. Na 6 maand kunnen we dan evalueren of je terug kan deelnemen aan de
KSA-activiteiten. Als je aspirant bent, kan je natuurlijk geen leid(st)er worden het
jaar erna.
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Bezoekdag
Elk jaar nodigen we de ouders uit om samen met ons een echte kampdag mee te
maken. De bezoekdag valt dit jaar op zaterdag 10 augustus.
We verwachten jullie om 11.00 uur op de weide. We vinden het steeds fijn als jullie
zich verkleden in een personage uit het kampverhaal. Er kan gekozen worden uit het
lijstje figuren die bij de leden staan. Dit is natuurlijk niet verplicht. Bij aankomst
kunnen jullie het kampterrein verkennen en luisteren naar de geweldige verhalen van
jullie KSA’er. Daarna kunnen jullie aanschuiven bij één van de bannen en genieten
van een tasje zelfgemaakte soep. Vergeet jullie lunchpakket niet!
In de namiddag organiseren we met de leiding een wandeling in de buurt van de
weide én ook enkele activiteiten op de weide zelf. ’s Avonds sluiten we de dag af met
een barbecue.
Zoals elk jaar hebben we ’s avonds onze barbecue. Iedereen is hierop uitgenodigd,
maar we vragen jullie wel om hiervoor in te schrijven. Dat kan via e-mail op
maartje@ksageraardsbergen.be tot woensdag 31 juli. Daarnaast kunnen jullie tot
dinsdag 6 augustus ook reserveren bij Jan De Lil en Mia Cieters. (Waaienberg 79 te
Geraardsbergen - 054/41 84 20). Als vergoeding vragen we voor de BBQ
€ 10/persoon en dit wordt op kamp zelf afgerekend. Je hoeft het bedrag dus niet
over te schrijven.

Nog enkele afspraken voor de bezoekdag:
• We willen jullie echt vragen om niet voor 11.00 uur op de kampplaats aan te
komen.
• Breng geen bergen snoep of koekjes meer voor je zoon of dochter, er is genoeg
eten op kamp!
• Denk eraan dat we op een weide kamperen, dus voorzie aangepast schoeisel.
• Breng zelf jullie bestek mee voor de BBQ en vergeet jullie er niet voor in te
schrijven!
• Breng ook, indien mogelijk, zelf een kampeerstoeltje mee. Wij voorzien genoeg
zitplaatsen, maar af en toe kan het al eens krap worden.
Hopelijk kunnen we ook van de bezoekdag een geslaagde kampdag maken!
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Beste Knapen, Jonghernieuwers, Aspiranten en Hernieuwers,
Aan de hand van dit boekje willen we jullie overtuigen om aan ons kamp deel te
nemen. Op Groot Kamp, de bekroning van ons werkjaar, mag echt niemand
ontbreken. De vriendschapsbanden -die we dit kampjaar opgebouwd hebben- zijn
daarvoor veel te belangrijk en de ervaringen die we een jaar lang hebben opgebouwd
zijn te essentieel. Hopelijk slaagden we in onze opzet en hebben we iedereen kunnen
overtuigen om mee te gaan op dit groots avontuur.
We wensen jullie een fijn kamp toe. Een fijne vriendengroep, fantastisch weer, veel
leuke spelletjes, kortom, een fantastisch avontuur. Hopelijk zijn jullie massaal
aanwezig!
De leiding
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