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inhoud 
 

 

 

Ahoy! 
 

*Tempus fugit* 
 

Het is weer zover: over een paar weken start 
onze grootste en leukste activiteit van het jaar: 

Kamp!  
 

In deze Yeah kunnen onze leden wat meer te 
weten komen over het befaamde zomerkamp: 
o.a. vertrekdata en –tijd, wat mee te nemen, 

adres, thema’s, … 
 

De leiding heeft opnieuw heel wat moeite gesto-
ken in de verschillende spelletjes en activiteiten 
om er een zo leuk mogelijk kamp van te maken. 
Voor de kleinsten staat er een dagtocht gepland, 
voor de oudsten iets zwaardere activiteiten, zo-
als 18-urenspel en 2-/3-daagse! De overige acti-

viteiten blijven nog een verrassing. 
 

Het enige wat me nu nog kunnen doen is hopen 
op prachtig weer, een oppergoede sfeer en ge-

zellige momenten. 
 

Men zegge het door: “‘t Es ter verre!” 
 
 
 

Tot op kamp! 
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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  
 opgelost. 
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Het uniform (T-shirt + das) dient gedragen te worden bij het vertrek, op de dagtocht 
en op bezoekdag. 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 terugvinden 
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 rek-
kertje of een veiligheidsspeld. Zet ook eventueel de naam van uw kind op het 

dasje. 
 

Dit jaar willen we ook voor de eerste keer tweedehands uniformstukken ter be-
schikking stellen voor iedereen. Als je dus thuis een te kleine T-shirt (weliswaar zon-
der 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 overproductie van nieuwe pulls en 
T-shirts. Jullie kunnen je oude KSA-spullen afgeven bij het binnenbrengen van de 
valiezen (16 juli, cf. blz. 20). Die zullen aan zeer schappelijke prijzen opnieuw ver-
kocht worden aan iedereen die geïnteresseerd is!  Alvast bedankt. 

Uniform 
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Leeuwkes, hou jullie vast aan de takken van de bomen, want er staat jullie een spetterende reis te wach-
ten! Niet zomaar een reis, want we gaan namelijk heel de wereld rond. In één week gaan jullie kennisma-
ken met allemaal verschillende landen, verspreid over de hele wereld. Elke dag wordt een nieuw, onver-
wacht avontuur waar we vol goede moed en met veel plezier aan beginnen. Sta je te springen om nieuwe 
dingen te ontdekken? Om kennis te maken met andere culturen? Veel plezier te beleven met je vrienden? 
Én een reis rond de wereld te maken? Bij jullie leiding is het antwoord op al die vragen alvast ja! Wij kijken 
er al super hard naar uit om met jullie de reis van ons leven te maken. Volgende leeuwkes springen met 
ons samen de trein op: 

Wat je ook zeker extra in je bagage moet steken, is een extra pyjama (die vuil mag worden) en 
een witte T-shirt die ook vuil mag worden. Die zullen zeker van pas komen in de spelletjes! 
 

 

Tottons!  
XXX Ilke, Simon, Rieke, Gemma & Paulien 

 

 

 

 

 

 

Leeuwkes 

Ella A. Koben Lynn Thibo 

Hailey Laura Michiel Tycho 

Jerne Levi Sade Wout 

R e i s   r o n d   d e    w e r e l d 
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Sloebers 

Nette Bruyneel Marit Torfs  
Pieter Coene Saar Turpijn  
Fenna Devooght Joren Van Der Plaetsen 
Tille Heyerick Kasper Van Parys 
Daphne Martens Marie Van Steenkiste 
Kristan Prins Pablo Verschuere  
Louise Rogge Cedric T’joen 
Lisa Rogge 
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Jongknapen 

T H E   H u n g e r   G a m e s 

Je hart bonst in je keel, zweetdruppels rollen van je 
voorhoofd en je blik wordt wazig. De seconden tik-
ken weg en je wacht af. Het startschot weerklinkt. 
Rondom je zie je 16 anderen die maar één ding van 
jou willen zien: bloed! Iedereen rent de benen van 
onder hun lijf. In de komende uren zullen 17 perso-
nen tegen elkaar strijden tot wanneer er 1 winnaar 
overblijft, met andere woorden: tot wanneer er 16 
de ogen voorgoed hebben gesloten … 
 
De jongknapen werden opgeroepen om het tegen elkaar op te nemen in 76e editie van THE 
HUNGER GAMES. De jongknapenleiding heeft een zorgvuldige selectie gemaakt van 17 perso-
nen uit de districten van Vinkt en omstreken, die zij waardig achten het strijdperk te betreden. 
Ze krijgen een week voorbereidingstijd om samen hun afzonderlijke talenten te verbeteren, on-
der leiding van de vier beste coaches die elk individueel een van de vorige Hunger Games heb-
ben overleefd.  
 
Het perfecte trainingskamp hebben we gevonden in het afgelegen en rustieke Bièvre, waar on-
ze eigentijdse gladiatoren zich in alle sereniteit kunnen klaarstomen voor hun ultieme gevecht. 
Het wordt een gevecht op leven en dood die zal beslecht worden in een arena vol gruwelijke 
obstakels en dodelijke hindernissen die niet alleen fysiek zwaar wegen maar die de strijders ook 
mentaal kunnen breken; het is een arena waaruit slechts één kampioen zal herrijzen. De jong-
knapen zullen elke apart moeten vechten, vechten voor wat hun miezerige leven nog waard is. 
De strijd wordt bikkelhard dus wees voorbereid. 
 
De 17 moedige strijders die, na een grondige selectie, het aandurfden om hun plicht als jong-
knaap eervol te vervullen: 
 
Kasper Simoens  Andres Claeys 
Arthur De Somere  Lonit Claeys 
Thibo Luca  Maithé Cnockaert 
Elena Cannoot     Bjorn Martens 
Emma Moyaert  Ingmar Prins 
Arne Bollaert  Julie Rogge 
Tijl Bruyneel  Cobe Rutsaert 
Milan Mouton  Luca Steyaert 

Maxine Mortier 

 

Moge de beste winnen! 

 

Sien, Jarno, Thibo & Stan 
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Knapen 

Patiënten die op onderzoek gaan te Bièvre: 

De Bondt Dries De Prest Emilie 
Ghijselinck Fien Heyerick Janne 
Heyerick Rhune Martens Simon 
Rogghe Robin Van Steenkiste Margot 
Voet Eline Wiedler Jonas 
Wostijn Arne 
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Jonghernieuwers 

W y g o d n y   Z a s   M a l e n k y 

Pozdrawiam 
 
Marieke, Jochen i Fiel 
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Hernieuwers 

Buitenlands kamp: Ouagadougou 

 

 

Op zoek naar de bron van ons bestaan en een bruiner tintje, trekken de hernieuwers van KSA 
Ahoy Vinkt deze zomer naar het mondaine Ouagadougou [waga-dū'gū] (in de volksmond Oua-
ga) in Burkina Faso. Wat hen daar te wachten staat, was echter tot op heden gehuld in een 
waas van mysterie. Gelukkig ontving de hernieuwerleiding een WhatsApp-bericht vanuit het 
Afrikaanse continent met heel wat uitleg. 
 
Toen er in Ouagadougou gewag werd gemaakt van onze komst, raakte burgemeester Marin Ca-
simir Ilboudo in extase omdat er een Vlaamse jeugdbeweging haar opwachting ging maken in 
zijn trotse stad.  
 
Zoals de vermoedens al doen uitschijnen, klopt het inderdaad dat Ilboudo een stiekeme flamin-
gant is, die zijns inziens echter nog te weinig afweet van onze ‘prachtige’ Vlaamse folklore. Ge-
zien wij ons van 3 tot 10 juli in Ouaga bevinden, impliceert dit dat wij de ideale periode hebben 
gekozen om onze Vlaanderen-minnende Burkinees zijn kennis over onze prehistorische gebrui-
ken en liederen te verruimen en hem een fantastische 11 juli te bezorgen. 
 
Verder werd er ons meegedeeld dat er een heus verrassingsfeest ter ere van ons georganiseerd 
wordt, dat opgeluisterd zal worden door Alsarah & The Nubatones. We zijn natuurlijk enorm 
geflatteerd, maar begrijpen niet volledig waarom het Vlaamse goed zo bejubeld dient te wor-
den. Hier komt onze jeugdige naïviteit natuurlijk weer naar boven en hopelijk kunnen we aan 
de verwachtingen voldoen. 
 
Wij zijn erg nieuwsgierig naar hoe we ontvangen zullen worden door burgemeester Ilboudo en 
de zijnen en hopen er een onvergetelijke ervaring van te maken samen met de hernieuwers. 
 
Tot dan, lieve Burkinezen! 
 
Groetjes  
 
Germaine, Lydia en Baptiste van KSA Ahoy Vinkt 

Burkinezen in spe: 
 
Gaëlle     Jonas 
Daphne Emy 
Judith Gemma 
Loraine Thibo 
Stan Paulien 
Robbe Floren 
Dennis Piet 
Jarno  Jochen 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_Casimir_Ilboudo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marin_Casimir_Ilboudo
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Praktische  
informatie 
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Slaapgerief : 
 Slaapzak 
 Luchtmatras of veldbed (Knapen en Jonghernieuwers brengen best een 

luchtmatras mee) 
 KNAPEN EN JONGHERNIEUWERS NEMEN BEST EEN LUCHTMATRAS EN 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) 
 Zeep 
 Handdoeken (genoeg!!) 
 Washandjes (genoeg!!) 
 Tandenborstel en –pasta, beker 
 Borstel of kam 
 Zakdoeken 
 Evt. maandverbanden, scheergerief 
 Evt. brillendoos, haarrekkertjes, … 
 

Kledij : 
 Genoeg proper ondergoed 
 T-shirts 
 Korte en lange broeken 
 Kousen 
 Warme truien 
 Jas 
 Regenkledij (het kan ook slecht weer zijn!) 
 

Wat meenemen? 
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 Zwemkledij: badmuts (!), badpak of zwembroek (wie een short meeneemt, 
neemt best ook een gewone zwembroek mee, want in sommige zwemba-
den zijn shorts verboden!) 

 
 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 

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

Ieder jaar keren wij met enkele zakken verloren bagage terug naar huis. 
Het merendeel daarvan is ongemerkt en komt nooit meer bij de recht-
matige eigenaar terecht. Het inpakken gebeurt het best samen met de 
kampeerder, zodat die alles weet terug te vinden.  
 
Bergen snoep, zakmessen, walkmans, computerspelletjes, haardroger, 
cosmeticawinkels, GSM’s (!), juwelen en huisdieren horen niet thuis op 
kamp. Er wordt door de leiding op tijd gebeld naar huis. De leden heb-

ben GÉÉN GSM nodig! 

 

Wanneer dit toch het geval is, wordt deze onmiddellijk door de 
leiding in beslag genomen en die wordt pas teruggegeven 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 moei-
lijk …  

Wat meenemen? 
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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. 
 
 

 
 

 
     ‘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 tijd goa rap, 
tons moek noar huis toe, langs dienen trap. 

 
’t Zomers goan we tons op kamp, dat doen w’al 40 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 

 
40 jaren van plezier, van vriendschap en van spelen, 

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

                                          Refrein 
 

 

KSA-lied 
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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.  

Avondlied 

Zingen voor duust! 
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Bezoekdag 

Zoals steeds wordt de laatste dag van het kamp, zondag 31 juli,  
gereserveerd voor kampbezoekers. Iedereen die van dichtbij of iets ver-
deraf begaan is met KSA Ahoy Vinkt, is meer dan welkom. Het adres van 
onze weide is: Rue de Gedinne, 5555 Bièvre. Op de straat zal duidelijk 
weergegeven zijn waar de weide en parking zich precies bevinden. 
 
Zoals altijd zullen onze koks een heerlijke barbecue voorbereiden.  Daar-
enboven 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  
animatie 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 kunnen nemen van 
elkaar en van de leuke momenten die wij op kamp meemaakten (snif). 
Vanaf 13.00 u kan er ook aangeschoven worden voor de barbecue.   
 
Bij het binnenbrengen van de bagage op 16 juli, kan u zich inschrijven 
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! 
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Bagage inleveren 

 

 

Het binnenbrengen van de bagage gebeurt op  
ZATERDAG 16 JULI op de koer van de Oude  
Gemeenteschool (naast ’t zolderke). 
 

 
 
 
We vragen om  naast de bagage ook mee te nemen: 
 

voor leeuwkes, sloebers en jongknapen: 
1 pot choco van 500 gram per lid 
 
 

voor knapen en jonghernieuwers:  
1 pot confituur van 500 gram per lid 
 

VAN 10U TOT 12U 

Daarnaast vragen we ook om 
een extra keukenhanddoek mee 
te geven voor de koks, zodat ze 
de honderden potten mooi  
kunnen afdrogen. 

Als je een oud KSA-uniform thuis liggen hebt dat niet meer past, neem dat dan 
zeker mee en doneer dit aan de KSA. Dit wordt dan aan zeer schappelijke 

prijzen opnieuw verkocht. Meer informatie vind je op blz. 6 
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Opdat u steeds op tijd op de juiste plaats zou zijn, hebben we de belangrijkste data 
en uren nog eens 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), inschrijven barbecue, 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 : 
 

Bezoekdag + barbecue + bar 
 

Vanaf 13u. is het kamp dus afgelopen. Wij zijn dan ook niet meer  
verantwoordelijk voor uw kinderen. Gelieve hen dus niet uit het oog 

te verliezen als ze eventueel nog in de beek of in het bos spelen! 

Vergeet het identiteitsbewijs niet!  
(Kids-ID of een gewone identiteitskaart) 

Prikbord 
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6 augustus 2016: 
 

De leiding houdt dan een opkuis op de KSA. We leggen alle verloren kleren open 
en u kan komen kijken of er iets van uw kind tussen ligt.  
 
Er is ook de mogelijkheid om overschotten van het eten van kamp over te kopen 
aan zeer democratische prijzen.  

Na het kamp 

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.  
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Kampadres 

 

Het is niet omdat we tien of zeven dagen de Ardennen intrekken, 
dat we alle contacten met het thuisfront verbreken! Integendeel: 
iedere dag bellen we naar Annie Martens (mama van Lieze ). In-
dien u een dringende boodschap heeft, kan u dit bij hen melden 

(0486/68.70.88). Let wel, dit telefoonnummer is enkel voor ERG 
DRINGENDE BOODSCHAPPEN!  
 
Volg ons ook op onze Facebookpagina voor onze dagelijkse avon-
turen op kamp: https://www.facebook.com/KsaAhoyVinkt/?
fref=ts 
 
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:  

 

Nollevaux Jean-Pol 

Rue du Progrès 125 

5555 Graide 

 

 

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

rijden! De kampweide heeft als adres: Rue de Gedinne, 5555 Bièvre. In 
de straat zullen duidelijke aanwijzingen staan waar de kampweide zich 
bevindt en waar u precies kunt parkeren.  
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Tot op kamp! 

 

Groetjes 

De leiding 

 

 

 


