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dagindeling  

7.30 u: De koks ontwaken en maken de leiding wakker. Alle leiders wassen zich. 

8.00 u: De leden staan op en wassen zich, evt. met hulp van de leiding.  

8.30 u: Een overheerlijk ontbijt  

9.00 u: Afwas. Daarna gaat iedereen zich klaarmaken voor de ochtendwijding. 

9.15 u: Ochtendwijding rond de mast. Na het ochtendgebed licht de leiding al een  

tipje van de sluier op over wat er die dag gaat gebeuren. Daarna wordt 

onder muzikale begeleiding de vlag gehesen.  

9.45 u: VOORMIDDAGACTIVITEIT  

12.00 u: Warme maaltijd. Soms worden dat eens boterhammen, dan is er ’s  

               avonds een warme maaltijd.  

13.00 u: Tweede keer afwassen.  

13.15 u: Platte rust. Iedereen blijft rustig in zijn tent en heeft de kans om een  

              beetje te rusten. De stripkoffer staat dan ter beschikking van iedereen die  

              graag leest.  

13.45 u: NAMIDDAGACTIVITEIT  

18.00 u: Avondmaal  

18.30 u: Derde keer afwassen  

18.45 u: AVONDACTIVITEIT  

21 00 u: We wassen ons opnieuw.  

21.15 u: Avondwijding rond de mast. We houden een korte bezinning, vertellen  

               aan elkaar wat er die dag gebeurd is en laten de vlag naar beneden. 

21.30 u: Bedtijd  

22.00 u: Als alle leden in hun warme bedjes liggen, verzamelt de leiding aan een  

     kampvuurtje om de voorbije dag te evalueren en de volgende grondig te   

      overlopen. Eventuele moeilijkheden worden hier op tafel gegooid en op 

      gelost.  

 



Het uniform (T-shirt + das) dient gedragen te worden bij het vertrek, op de dag-

tocht. Daarom mag je het natuurlijk niet inpakken bij je bagage. Het is een 

teken dat je bij een jeugdbeweging hoort en het toont dat we één groep zijn. Bij 

het binnenbrengen van de bagage zal heel onze uniformwinkel aan ’t zolderke 

staan. Dan kan je alles kopen wat je nog nodig hebt. Hieronder kan je terugvin-

den wat voor elke groep noodzakelijk is.  

 

-  Het geledingdasje wordt altijd gedragen als we buiten het kampterrein gaan  

    en ook zeker op de ochtend- en avondwijding. 

  - De kleuren van de geledingdasjes (iedere keer gecombineerd met donker-  

    blauw) zijn:  

Leeuwkes: roze  

Sloebers: paars  

Jongknapen: lichtblauw 

Knapen: groen  

Jonghernieuwers: geel 

Leiding: oranje  

! TIP ! Om je dasje niet kwijt te geraken, maak je hem het best vast met 

een rekkertje of een veiligheidsspeld. Zet ook eventueel de naam van uw 

kind op het dasje.  

Wederom dit jaar willen we ook de  tweedehands uniformstukken ter bes-

chikking stellen voor iedereen. Als je dus thuis een te kleine T-shirt (weliswaar 

zonder schildjes) of pull hebt of je dasje komt niet meer overeen met je groep, 

doneer dit dan aan de KSA en gun je oud uniform een tweede leven! 

Bovendien is dit beter voor het milieu en vermijden we een onnodige over-

productie van nieuwe pulls en T-shirts. Jullie kunnen je oude KSA-spullen af-

geven bij het binnenbrengen van de valiezen (16 juli). Die zullen aan zeer 

schappelijke prijzen opnieuw verkocht worden aan iedereen die geïnteress-

eerd is! Alvast bedankt.  

UNIFORM 



LEEUWKES  

Studio 100(0)  
 

In het bekende Plopsaland De Panne ging alles z’n gewone gangetje, 
toen het park geraakt werd door een enorme tornado! De tornado ge-
naamd Dirk blies het hele park overhoop en alle inwoners vluchtten 
halsoverkop weg. Het grote probleem is dat onze vrienden uit Plopsa de 
weg niet terugvinden naar Plopsaland. Gert Verhulst zat met de handen 
in het haar, en belde daarom naar de leeuwkesleiding om de dappere 
leeuwkes te hulp te vragen.  
 

“Hoe gaan we dat nu doen?” Vroeg de leeuwkesleiding zich af. “We beginnen 
bij het begin, en dat is onderzoeken wie zoek is”, merkte leider Tijl op. Nadat 
we alle namen gevonden hadden, waren we niet veel verder, want we kenden 
deze karakters niet. Na uren beeldmateriaal bekijken en encyclopedieën te be-
studeren hadden we een idee van de vermiste helden.  
 
Een greep uit onze studie: Mega Mindy Wanneer er een overval of andere mis-
daad gepleegd wordt, wordt Mieke door opa's sprekende computer Bliep ver-
anderd in Mega Mindy. Mieke gebruikt haar superkrachten om een einde te 
maken aan het onrecht. Soms gebruikt ze ook een van de vele andere uitvin-
dingen van opa Fonkel. Samson & Gert: Een man, eigenaar van een Bearded 
Collie genaamd Samson. Samen beleven ze gekke avonturen in hun dorp, sa-
men met de burgemeester, zijn assistent Van Leemhuyzen, de kapper Alberto, 
Frieda kroket, Octaaf en tal van andere dorpsgenoten. En we zouden bijna ver-
geten vermelden dat Samson spreekt. Kabouter Plop: De avonturen van Plop, 
Klus, Lui, kwebbel, smul, smal en Felle. Elke aflevering begint met Plop die in 
bed ligt en vertelt over de belevenissen van de afgelopen dag. Aan het einde 
van de aflevering zegt hij dat hij naar 'Kabouterdromenland' gaat. 
 
Samen zorgen we ervoor dat onze helden terug te vinden zijn in Plopsa-
land De 
Pan- ne!  



 

F.C De Kampioenen  

 

De Kampioenen gaan zich uitbreiden! Maar dat zal wel snel moeten  
gebeuren. Voorzitter Balthazar Boma is namelijk niet blij dat er geen jon-
ge Kampioenen zijn, daarom dwingt hij te stoppen met De Kampioenen 
als daar geen verandering in komt. Om een oplossing te vinden gaan 
trainer Pol De Tremmerie samen met zijn 2 sterspelers Marc Vertongen 
en Xavier Waterslaeghers op zoek door Vlaanderen naar nieuwe  
jeugdspelers(sters). Ze komen uit in Vinkt, waar ze kennis maken met 
de leiders van sloebers. Met hun verhaal overtuigen ze de leiding om 
hun sloebers om te toveren tot echte kampioenen! 
 

Maar om een echte kampioen te worden, vraagt veel inspanningen en 
discipline. Waardoor de sloebers een week lang op de proef zullen wor-
den gesteld. De sloebers vertrekken samen met vijf echte Kampioenen 
naar de Ardennen, maar daar is er nog een groot probleem…... 
 

De vijf Kampioenen kijken er alvast naar uit om de sloebers om te tove-
ren tot echte Kampioenen! Tot dan! 
 
De Kampioenen: Jente Van steenkiste, Richard Mbiakob,  
Jonas Wiedler, Maxine mortier, Ingmar Prins  
 
 
 
 

SLOEBERS  



Jongknapen  
De tijd van toen  

 

Dit jaar heeft de leiding een tijdmachine in elkaar 
geknutseld, maar we zijn te bang om hen alleen uit 
te testen. Daarom zijn we op zoek naar echte dur-
vers en wij dachten direct aan onze avontuurlijke 
jongknapen.  
 
Met de tijdmachine willen we jullie de tijd van toen 
laten beleven. Ze zeiden altijd dat het in mijnen tijd 
beter was? Maar is dat eigenlijk zo? Dat zullen we 
snel ontdekken op kamp, want samen gaan we te-
rug in de tijd. Hopelijk blijven we niet vast zitten in 
de middeleeuwen of in de oorlog… 
  
Bereid jullie maar voor nieuwsgierige leden, want 
dit kamp wordt een kamp om nooit te vergeten. Van influencers tot rid-
ders en holbewoners, er valt veel te beleven dit jaar.  
 
We hopen jullie allemaal terug te zien op kamp, tottons! 
de jongknapenleiding (Thibau adolfie, Luna bomelis, Kato in de kamer en 
Fien Gijselaar) 
 
 



knapen  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECADENTE UNICORNS IN SCHOTLAND 

 

 

22 juli, een dag waar menig jonghernieuwer naar uitkijkt. Logisch, want 

dat is de start van de reis waar we ons tien dagen zullen verdiepen in de 

kunsten van de schotse Unicorns. Dit zal gebeuren aan de hand van en-

kele testen waardoor de skills van iedere leerling-unicorn getest zullen 

worden. Daarnaast ontdekken we de levensstijl van de decadente 

schotse royalty’s.  

 

Zoals je hoort zal het nodig zijn voor iedereen om het 

nodige aantal Fristi bij zich te hebben, aangezien de 

voedselbronnen soms schaars kunnen zijn.  

 

De trektocht leidt ons naar de mooiste plaatsen is 

Schotland , dus de opdracht is be prepared! Een goe-

de conditie, degelijke wandelschoenen en een positie-

ve mindset zijn een absolute must. 
 

  

 

 

 

JONGHERNIEUWERS 



 

Praktische 

informatie 

 



Kostprijs Kamp 

 
KSA Ahoy Vinkt houdt de kostprijs van het zomerkamp bewust 

laag omdat wij alle kinderen de kans willen bieden om mee te 

gaan op een fantastisch kamp.  

Voor ons zomerkamp zijn er twee tarieven naargelang de duur van het 

verblijf van uw kind op kamp:  

Leeuwkes, sloebers en jongknapen: 130 euro (7 dagen)  

Knapen en jonghernieuwers: 150 euro (10 dagen)  

Voor deze prijs krijgt uw kind:  

•  Maaltijden voorzien door getalenteerde koks  

•  Verblijf in de natuur  

•  Begeleiding door geëngageerde leiding  

•  Transport van materiaal heen en terug  

•  Bos– en dorpspelletjes, beektochten en wandeltochten  

•  Originele animatie en leerrijke, maar vooral toffe 

groepservaringen 

•  En nog veel meer...  

 -> Kortom een unieke ervaring!  

Gelieve het correcte bedrag te storten op het rekeningnummer van KSA 

Ahoy Vinkt*: BE10 0632 0407 5204  

Zit je met een vraag omtrent de kostprijs van dit kamp voor jouw kind? Neem 

gerust contact op met onze leider Senne  (senne.wancour1@gmail.com of  

0491 88 42 68)  

Hij behandelt jouw vragen vertrouwelijk, luistert naar jouw noden en zoekt 

samen met jou naar een oplossing zodat iedereen mee kan op kamp.  

*Indien je voor meerdere kinderen het kampgeld overschrijft, mag dat gerust in één 

verrichting met de vermelding van de namen van uw kinderen.  



 
Slaapgerief :  

• Slaapzak  

•  Luchtmatras of veldbed (knapen en jonghernieuwers brengen enkel een 

luchtmatras mee, geen veldbed)  

•  KNAPEN EN JONGHERNIEUWERS NEMEN BEST EEN 

SLAAPMATJE MEE (voor op 2-of 3daagse).  

• Knuffelbeer  

•  Pyjama  

Eetgerief : steek dit allemaal in een zakje dat afgesloten kan worden!  

•  Bestek  

•  Beker  

•  Gamel of bord  

•  Keukenhanddoeken  

•  Evt. medicatie (deze wordt afgegeven aan de leiding en zij zorgen 

voor de nodige verzorging!) ZORG DAT DEZE GOED GETEKEND 

ZIJN!!  

Toiletgerief : (in een toiletzak)  

•  Biologisch afbreekbare zeep/douchegel en shampoo***  

•  Handdoeken (genoeg!)  

•  Washandjes (genoeg!)  

•  Tandenborstel en –pasta, beker  

•  Borstel of kam  

•  Zakdoeken  

•  Evt. maandverbanden, scheergerief  

•  Evt. brillendoos, haarrekkertjes, ...  

 

Wat meenemen? 



Kledij :  

•  Genoeg proper ondergoed  

•  T-shirts  

•  Korte en lange broeken  

•  Kousen  

•  Warme truien  

•  Jas  

•  Regenkledij 

• Zwemkledij:  - badmuts (!) (sommige zwembaden verlenen geen   

   toegang zonder het dragen van een badmuts, dat is    

  dus noodzakelijk!)  

                    - badpak of zwembroek (wie een short meeneemt   

   neemt best ook een gewone zwembroek mee, want in    

  sommige zwembaden zijn shorts verboden!)  

                    - zwembandjes (voor degene die niet kunnen    

   zwemmen)  

•  Pet of hoedje  

Schoenen :  

• Beekschoenen (oude schoenen die ons in de beek beschermen tegen 

scherpe stenen)  

•  Goede stapschoenen (schoenen waar je gemakkelijk in zit, best geen turn- 

pantoffels of all-stars)  

•  Laarzen  

•  (minstens) één paar reserveschoenen  

 

 

 

WAT MEENEMEN? 



Divers:  

•  Stevige drinkbus  

•  Rugzak  

•  KNAPEN EN JONGHERNIEUWERS HEBBEN EEN TREKRUGZAK 

NODIG VAN MINIMUM 60L!  

•  voor knapen en jonghernieuwers: zakgeld voor op 2- of 3-daagse  

•  Zaklamp (evt. extra batterijen)  

•  Zonnebrandolie, zonnebril,... (het kan ook goed weer 

zijn!)  

•  Schrijfgerief, evt. postzegels (het kan handig zijn, zeker voor de 

kleinsten, om alle adressen op een apart blad te zetten, zodat ze weten 

naar wie ze moeten schrijven en dus niet deze al klaar schrijven op een 

enveloppe, want we weten nog niet welk formaat de kaartjes hebben!)  

•  Zakken om vuil linnen in te doen  

•  Plastic zakken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT MEENEMEN? 



***Biologisch afbreekbare zeep/douchegel  

Op kamp wassen wij ons op de weide, want wij beschikken niet over 

een gebouw met sanitaire voorzieningen. Het wassen gebeurt altijd in 

de nabijheid van een rivier of beek. Omdat wij zorg willen dragen voor 

de natuur en de omgeving, waar we tijdens ons kamp vertoeven, vra- 

gen we aan iedereen om biologisch afbreekbare zeep mee te nemen.  

Biologisch afbreekbare zeep, eco-friendly soap, bio zeep ... Je kan 

dergelijke zeep onder veel namen terugvinden, maar het principe is 

ongeveer hetzelfde. In de volgende winkels kan je dit product vinden:  

A.S. Adventure (Care Plus Clean Bio Soap)  

Kruidvat (Sanex Men Zero% Douchegel)  

Decathlon (Savon outdoor multi-usage)  

... 

In een aantal winkels waaronder Colruyt en Kruidvat zal men binnen- 

kort terug Ecovert verkopen. Bij het begin van de zomervakantie ver- 

schijnen die producten terug massaal in de rekken, maar ze zijn ook 

snel terug uitverkocht.  

Wees er snel bij!  

 

 

WAT MEENEMEN? 



  

Enkele tips en opmerkingen  

 
!!!! ZORG DAT ALLES GOED GEMERKT IS !!!!  

 

• Ieder jaar keren wij met enkele zakken verloren bagage terug 

naar huis. Het merendeel daarvan blijft ongemerkt en komt 

nooit meer bij de rechtmatige eigenaar terecht. Het inpakken 

gebeurt het best sa- men met de kampeerder, zodat die alles 

weet terug te vinden.  

• Bergen snoep, zakmessen, walkmans, computerspelletjes, 

haardro- ger, cosmeticawinkels, GSM’s (!), juwelen en 

huisdieren horen niet thuis op kamp. De leden hebben GÉÉN 

GSM nodig! Wanneer dat de leiding één van de 

bovengenoemde zaken aantreft, wordt dat on- middellijk door 

de leiding in beslag genomen en dat wordt pas terug- 

gegeven op bezoekdag.  

• Breng genoeg kledij mee voor de 7 of 10 dagen, maar 

overdrijf niet,  

• sleur geen halve kleerkast mee.  

• Hang ook geen losse zakken met laarzen e.d. aan de valies, 

deze gaan sowieso verloren en deze terugvinden is vaak 

heel moeilijk.  

• Bij de jongste is het vaak handig als er zakjes worden klaar 

gestoken per dag, waarin de kleren voor die dag zitten of een 

lijstje met de in- houd van de tas. Zo is het gemakkelijk voor 

de leiding om verloren spullen terug te vinden.  

• Bij het binnenbrengen van de bagage kunnen ouders 

kampkaartjes en postzegels kopen. Op kamp zal de leiding 

dan samen met de leden één of meerdere kaartjes naar het 

thuisfront sturen. Omdat het schrijven van kaartjes zeker bij 

de jongste geledingen heel intensief en tijdrovend is, voeren 

wij een limiet in van 3 kampkaartjes per kind.  

 

 



 

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 we ontvingen en vragen: Heer verlaat ons 

niet.  

Knielen, knielen, knielen wij neder door de stilte weerklinkt ons 

gebee  

luist’ren, fluist’ren, kruinen neer en verre sterren staren teder. Geef 

ons, Heer zegen en rust en vree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen voor duust! 



ZINGEN VOOR DUUST! 

Op kamp zullen we natuurlijk weer tonen wie we zijn. Daarom is het nodig dat 

we allemaal ons eigen KSA-lied kennen. De meeste onder jullie zullen zich de 

tekst wel nog herinneren. In ieder geval krijg je hier nog eens de tekst.  

KSA-Lied 

‘k Goa zo geirn naar de KSA, de Zolder dat ès mijnen thuis, ‘k 

ben ne keer weg van pa en ma, ‘k ben ne keer weg van huis,  

en zo rap als de wind, spring ik uit mijn bèdde, ‘k 

bennekik nog moar een kind en de KSA begint.  

Refrein:  

Mee mijn uniformke en mijnen das, Goak den 

trap omeuge, in snelle pas, ’t ès nog drei uren, 

moar den fijd goa rap, tons moek noar huis 

toe, langs dienen trap.  

’t Zomers goan we tons op kamp, dat doen w’al 48 jaren, 

os ’t nui reent, dadès geen ramp, we zijn toch al te goare. 

18-urenspel en euk wèl een dreidoagse, lastig ès het wel, 

moar dat eurt baai het spel.  

Refrein  

48 jaren van plezier, van vriendschap en van spelen, daar-

om zijn we allen hier, en zingen uit duizend kelen:  

Refrein  

 

 

 



Bezoekdag 

Zoals steeds wordt de laatste dag van het kamp, zondag 31 juli,  

gereserveerd voor kampbezoekers. Iedereen die van dichtbij of iets 

verderaf begaan is met KSA Ahoy Vinkt, is meer dan welkom. Het 

adres van onze weide is: Rue de Durbuy, 6690 Melreux. Op de straat 

zal duidelijk weergegeven zijn waar de weide en parking zich precies 

bevinden.  

Zoals altijd zullen onze koks een heerlijke barbecue voorbereiden. 

Daarenboven leiden wij u graag rond in de streek, zorgen wij dat er een 

op KSA’se wijze gekoeld streekbiertje voorhanden is en dat er wat ani-

matie is op de weide.  

Om 13.00u gooien wij onze deuren open. Daarvoor laten wij  

NIEMAND op de weide, zodanig dat we zelf nog rustig afscheid kun-

nen nemen van elkaar en van de leuke momenten die wij op kamp 

meemaakten. Mocht u uw kind toch vroeger moeten afhalen omdat u 

bijvoorbeeld nog op reis vertrekt, gelieve dat op voorhand aan te ge-

ven. Vanaf 13.00 u kan er ook aangeschoven worden voor de  

barbecue.  

Bij het binnenbrengen van de bagage op 16 juli, kan u zich inschrij-

ven voor de barbecue. Zo kunnen wij schatten hoeveel tientallen kilo’s 

brochettes, worsten en ribbetjes er nodig zullen zijn. Wij hopen hierbij 

op een talrijke opkomst, want met de opbrengst proberen wij een zo tof 

mogelijk kamp voor uw kinderen te voorzien!  

 

 

 

 

 



 
Het binnenbrengen van de bagage gebeurt op  

ZATERDAG 16 JULI op de koer van de Oude Ge-

meenteschool (naast ’t zolderke).  

 

We vragen om naast de bagage ook mee te nemen:  

voor leeuwkes, sloebers, jongknapen en knapen:  

1 pot choco van 500 gram per 

lid  

 

Voor jonghernieuwers:  

     1 pot confituur van 500 gram per lid 

 

 

 

 

Daarnaast vragen we ook om een 

extra keukenhanddoek mee te 

geven voor de koks, zodat ze de 

honderden potten mooi kunnen 

afdrogen.  

 

 

Van 10u tot 12u 

BAGAGE inleveren 



 

 
Opdat u steeds op tijd op de juiste plaats zou zijn, hebben we de belangrijkste data 

en uren nog een op een rijtje gezet. Veranker dit op uw prikbord!!  

Zaterdag 16 juli van 10 tot 12 uur :  
Inleveren van de bagage op de koer van de Oude Gemeenteschool (naast ’t 

Zolderke) kampkaartjes aankopen, uniform, ... .  

Zondag 17 juli :  
De leiding vertrekt op voorkamp.  

Vrijdag 22 juli :  
Jonghernieuwers en Knapen verzamelen stipt om 7u00 aan 

het station van Deinze.  

Maandag 25 juli :  
Jongknapen, Sloebers en Leeuwkes verzamelen stipt om 7u00 

aan het station van Deinze.  

Zondag 31 juli vanaf 13.00 u :  
 Einde kamp, leden ophalen 

 

Vergeet het identiteitsbewijs niet!  

(Kids-ID of een gewone identiteitskaart)  

PRIKBORD 



 

Speciale aandacht voor 

teken!  

De kans bestaat dat uw kind wordt gebeten door een teek op kamp. 

Teken kunnen de ziekte van Lyme overdragen als de beestjes zelf 

besmet zijn met de Borrelia bacterie. Daarom controleert de leiding op 

kamp elke dag de kinderen op teken. Als we een teek vinden, halen we 

ze eruit met een tekenpincet en volgen we de beet op.  

De leiding zal op bezoekdag vermelden als uw kind een tekenbeet heeft. 

De bedoeling is dat dit na kamp ook wordt opgevolgd. Een klein rood 

plekje op de plaats van de tekenbeet is een normale huidirritatie. Wordt 

dat plekje niet groter en verdwijnt het binnen enkele dagen weer, dan is 

de kans zeer klein dat het plekje een symptoom is van de ziekte van 

Lyme. Wordt de plek groter en ringvormig, dan ga je best eens naar de 

huisarts.  

Ondanks de controles die de leiding op kamp meerdere malen uitvoert, 

kan het altijd gebeuren dat wij toch nog een teek over het hoofd zien. 

Daarom raden wij iedereen aan om zijn of haar kind(eren) goed te 

controleren als zij terugkomen van ons kamp. Op de website van 

Vlaamse overheid (www.tekenbeten.be) kunnen jullie terecht voor alle 

vragen omtrent het zoeken naar en verwijderen van een teek, maar ook 

voor het opvolgen en behandelen van een tekenbeet.  

NA HET KAMP 



  

Het is niet omdat we 7 of 10 dagen de Ardennen intrekken, dat we alle 

contacten met het thuisfront verbreken. Indien u een dringende bood- 

schap heeft, kan u dat bij onze hoofdleiding melden. Zij zullen er alles 

aan doen om de boodschap op een snelle en correcte manier te behan- 

delen. Contactgegevens hoofdleiding KSA Ahoy Vinkt: Senne Wancour 

(0491 88 42 68) en Jente Van Steenkiste (0490 43 45 48). Let wel, dit 

telefoonnummer is enkel voor ERG DRINGENDE BOODSCHAPPEN!  

Volg ons ook op onze Facebookpagina voor onze dagelijkse avonturen 

op kamp. 

U kunt uw kind echter ook op de hoogte houden van de dagelijkse sleur 

of van de fantastische tijden die u meemaakt nu de kinderen (eventjes) 

het huis uit zijn. Het enige wat u daarvoor moet doen is een brief 

schrijven naar de weideverhuurder die de brieven aan ons zal 

overhandigen. Zijn adres luidt: Rue de Durbuy, 24 6690 Melruex  

OPMERKING: Dit is NIET het adres waar u zondag 31 juli naartoe 

moet rijden! De kampweide heeft als adres: Rue de Durbuy in  

Melreux. In de straat zullen duidelijke aanwijzingen staan waar de 

kampweide zich bevindt en waar u precies kunt parkeren. De YEAH is 

een 

uitgave 

KAMPADRES 



van:hoolstraat 11 

9800 Deinze  

 

 

 

 

 

 

Colofon  
 

 

De yeah is een uitgave van: 

 

KSA Ahoy Vinkt 

Schoolstraat 11 

9800 Deinze 

 

Kampyeah 

Jaargang 2021-2022 

 

http://www.ksaahoyvinkt.be/ 

 

Verantwoordelijke uitgever: 

Senne Wancour  

 

Yeah-redactie: 

Jente Van Steenkiste  

Jordy Vanderbeken 

Lisa De Graeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


