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Voorwoord
Hallo iedereen!
Het werkjaar zit er jammer genoeg weer bijna op. Het was ietwat anders, maar niettemin een
fantastisch jaar!
Het werkjaar zit er dus op, maar niet getreurd! De kers op de taart moet nog komen: HET KAMP !
Dit jaar gaan we op kamp naar het mooie, groene en tropische Bekkevoort (Meer info verder in het
boekje)
Na het kamp, sluiten we ons werkjaar definitief af met een slotactiviteit, die op zondag 29 augustus
zal doorgaan (Meer info verder in het boekje)
Graag geven wij jullie al enkele belangrijk data mee voor het volgende werkjaar:
 Startdag zal dit jaar op 11 september zijn
 Nacht van Den Blauwvoet, het dikste feest van het jaar, gaat door op 17 september
 Dit jaar zal de Bubblerun opnieuw doorgaan, dit keer op zondag 19 september
 Als laatste zal ook onze traditionele Mosselsouper doorgaan op 6 en 7 november

We hopen jullie allemaal te zien op kamp!
De hoofdleiding
Jenne (0492 80 00 11)
Remi (0472 24 15 11)
Florian (0493 66 39 24)

INFO KAMP 2021
Wanneer?
Kabouters: van 4 t/m 10 augustus (met openbaar vervoer)
Joro, X: van 1 t/m 10 augustus (met openbaar vervoer)
Knim, Sjo, +16: van 31 juli t/m 10 augustus (met de fiets)
Bezoekdag: 10 augustus om 13u
Op de bezoekdag zijn alle ouders welkom om te genieten van een lekkere BBQ*.
* De BBQ is onder voorbehoud, aangezien we de maatregelen nog wat afwachten. Inschrijven zal op
voorhand kunnen, tijdens de inschrijvingen van het kamp(zie hieronder).

Bagage ?
Op 31/07 mag de bagage op de lokalen afgezet worden. Het exacte uur wordt jullie nog meegedeeld
via de WhatsApp-groep.

Waar ?
Witteweg 30
3460 Bekkevoort
Kampthema ?
Boerderij
Kostprijs ?
 Kabouters: 120 euro
 Joro,x: 160 euro
 Knim, SJO, +16: 170 euro
Inschrijven ?
Iedereen die ingeschreven is op de voorinschrijving zal persoonlijk gecontacteerd worden
door de leiding voor de verdere inschrijving. Dit zal tussen 23/06 en 7/07 gebeuren

Aanpassing ochtendlied
KSA Laarne: al jaren synoniem voor (buiten)spelen, amusement en vriendschappen voor het
leven. Iedereen is welkom bij KSA Laarne, en dat proberen we in al onze facetten te laten
zien.
Het is in dit opzicht dat de leiding gezamenlijk, en na grondig onderling overleg, besloten
heeft het ochtendlied aan te passen naar een versie die aangepast is aan onze huidige visie
op jeugdwerk: weg van alle grote-mensen-problemen en mogelijke politiek getinte
connotaties die eraan gekoppeld kunnen worden. Dit echter zonder de nostalgie te verliezen
die het ochtendlied bij vele generaties KSA’ers oproept.
Op de volgende pagina kunt ons ‘nieuw’ ochtendlied vinden. Er zal hierop grondig geoefend
worden op kamp maar gelieve het toch al eens door te nemen.
Indien u nog vragen zou hebben omtrent deze aanpassing, mag u steeds contact opnemen
met de WG Innovatie van KSA Laarne of de hoofdleiding.
Met vriendelijke groeten!
De hoofdleiding
Remi, Jenne, Florian
*Namens WG Innovatie
Robbe

Aanpassing ochtendlied
1. Schoon klaart de dag
Hoog waait de vlag,
Wie niet dapper is kan bij ons niet staan,
Wie niet durven kan moet ten onder gaan.
Komt straks een leuke tijd,
Wij zijn bereid!
Hahaha hahaha
2. Eens komt het uur,
Gloeiend als vuur,
Dat de leiding vrolijk voor ons staat,
En het uur der plezier beginnen gaat.
Komt straks een leuke tijd,
Wij zijn bereid!
Hahaha hahaha
3. Trouw tot de dood,
(De) KSA wordt groot*,
Als gij morgen valt en ik blijf alleen,
Kameraad, 'k blijf trouw en ik speel voor twee.
Komt straks een leuke tijd,
Wij zijn bereid!
*De KSA of KSA  wordt beslist op kamp, afhankelijk wat de leden het gemakkelijkste
vinden.

SLOTACTIVITEIT 2021
Zoals elk jaar willen wij het KSA-jaar afsluiten met een laatste activiteit.
Dit jaar gaat deze opnieuw door in Overmere Nieuwdonk.
Wanneer?
Zondag 29 augustus
Hoe laat?

De Kabouters, Joro’s en de X-ers spreken af om 12u aan de ingang van De
Nieuwdonk. (Dendermondse steenweg 13 A in Overmere)

De Knim, Sjo en +16 spreken met de fiets af om 11u30 op de lokalen.
Kostprijs?
€5
Terug?
De Kabouters, Joro’s en X-ers mogen afgehaald worden om 16u30 aan de ingang van De
Nieuwdonk.
De fietsers zullen rond 17u terug zijn op de lokalen.
Wat meenemen?
 Lunchpakket en voldoende drinken
 Zwemgerief + handdoek
 Bij warm weer: bescherming tegen de zon
Tot dan!!
De Leiding

Kampverhaal

Kampbrief Kabouters
Dag kabouters!!!
Deze zomer vertrekken we op een zeer speciaal kamp, een
boerderijkamp! Boer Teun en boerin Tina hebben onze hulp
gevraagd op hun boerderij. Er lopen daar heel wat dieren die
heel de tijd de boel op stelten zetten. Trek maar al je laarzen
en je overall aan en dan nemen we het op tegen de
koppige kippen en stoute schapen!
Praktische info: Zie elders in het boekje

Senne

Jenne

RobertJan

Fien

Robben

Hannah

Kampbrief joro’s
Dag boeren en boerinnen,
het kamp kan beginnen!
We gaan op kamp naar boerderij Ossenberg.
Gezellig samen ravotten in de hooiberg!
Boer Teunis wil een beetje hulp op zijn erf,
de stallen verdienen namelijk een likje verf!
Wat wilt boer Teunis dan zozeer?
Een nieuwe stal, gebakken brood, gemolken koetjes en nog zoveel meer!
Boer Teunis voelt zich een beetje oud en alleen
Dus wij gaan met z’n allen daarheen!
Wat denken jullie ervan?
Wij zijn alvast grote fan!
Hij belooft ons ook een prijs,
dus wees maar allemaal wijs!
Trek je beste overal maar aan,
we kunnen ertegen aan!

Praktische informatie:
Periode: 1/08-10/08
Vertrek: 1/08 verzamelen aan station van Wetteren (uur volgt via Whatsapp)
Bagage: 31/7 mag de bagage worden binnengebracht op de lokalen(uur volgt via
whatsapp)
Afhalen: 10/08 om 13u met een BBQ onder voorbehoud (info volgt bij inschrijving)
Betaling kamp: BE49 0689 3583 1371
o mededeling bij overschrijving : inschrijving kamp + joro’s + naam lid
Adres voor brieven/postkaartjes: Witteweg 30, 3460 Bekkevoort
o Schrijf zeker ‘Joro’s’ op de envelop!
Kostprijs: 160 euro
Wat neem je mee in je valies?
slaapzak
matje (geen veldbed)
kussen
toiletgrief: tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, zonnecrème, douche-gerief
eventuele medicatie
kledij: ondergoed, kousen, T-shirt, truien, broeken, pyjama, schoenen

witte T-shirt die vuil mag worden
regenjas
Kleren die vuil mogen worden
pet
zonnebril
slippers
zonnehoedje
zwemkledij
goede stapschoenen
zak voor vuile was
handdoeken en washandjes
boek/strip
brooddoos
Wat neem je niet mee?
elektronica
snoepen
frisdrank
je ouders
Wat neem je mee in je rugzakje op de trein?
water
snacks (appel, koekje,…)
drinkbus
kids-id (bij vertrek in envelop afgeven aan de leiding)
zakdoekjes
KSA-hemd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mondmasker
spelletje/boek
verkleedkledij in thema boerderij (geen losse accessoires mee op de trein)
Wij kijken alvast super hard uit naar het kamp!
Jilke
Riete
Jef
Hermine

Florian

Louise

- DE JOROS DOOR HET VIJANDIG GEBIED-

De joro’s moesten samen door het vijandig
gebied om ze te verslaan. Ze gingen langs
de Ijzetoren om de eed af te leggen als
volwaardige soldaat.

Dat was gelukt, daarna gingen
ze de Ijzer over maar kregen
ze moeilijke opdrachten, ze
konden er niet zomaar over.

Als laatste moesten ze voorzichtig
het kamp van de Duitsers binnen
maar let op! Als ze de draden
aanraakten ging er een bom af! Ze
werkten goed
samen.

ZE ZIJN GEWONNEN!

KAMPBRIEF X
Geachte X’er

WIJ HEBBEN U NODIG.
Deze brief gaat omtrent de dramatische opkomst van sociale media hypes waaronder de
grootste boosdoener ‘TikTok’. Vanwege deze hypes is er een schaarste aan jonge
werkkracht. Dit is fataal voor een boerendorp zoals Laarne. De jeugd vertoeft zijn vrije tijd
meer achter het scherm dan op ‘den boeren buiten’, de verfrissende groene natuur.
Wij, Het Hoofd van de Boerenbond zijn gevestigd te Bekkevoort. Van 1 tot 10 augustus
trekken wij daarginds. Wij zullen u daar leren; de vruchtbare gronden zaaien, de pasgeboren
kalveren verzorgen en een tractor besturen. Het wordt een onvergetelijke ervaring waarna u
als een echte boer(in) uw thuisfront kan trotseren.
Wij willen u vriendelijk toch met aandrang verzoeken om deze uitnodiging van hoog belang
te achten. Wij hopen op een gewillige respons.
Hoogachtend,
Hoofd van de Boerenbond

BELANGRIJKE INFO:
Periode: 01/08 – 10/08
Adres: Ossenberg 7, 3460 Bekkevoort
Vertrek: 1 augustus aan het station van Wetteren (precieze uur volgt!)
Afhalen: 10 augustus op de kampplaats (zie begin begin boekje, algemene kampinfo)
BETALING KAMP:
Zie begin boekje, algemene kampinfo.

WAT NEEM JE MEE IN JE VALIES?






slaapzak
matje
kussen
toiletgrief: tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, zonnecrème,
douche-gerief
eventuele medicatie















kledij: ondergoed, kousen, T-shirt, truien, broeken, pyjama, schoenen
witte T-shirt
regenjas
kleren die vuil mogen worden
pet
zonnebril
slippers
zonnehoedje
goede stapschoenen
zak voor vuile was
handdoeken en washandjes
boek/strip
brooddoos

WAT NEEM JE NIET MEE IN JE VALIES?





elektronica
snoepen
frisdrank
je ouders

WAT NEEM JE MEE IN JE RUGZAKJE OP DE TREIN?










water
gezonde/energierijke snacks
drinkbus
kids-id (bij vertrek in envelop afgeven aan de leiding)
zakdoekjes
KSA-hemd
mondmasker
spelletje/boek
verkleedkledij (geen losse accessoires mee op de trein)

Wij, en de boerenbond, kijken er naar uit!

Felicie

Emilie

Isaura

Pablo

Xander

Verslag Xers
Met grote pijn in ons leidingshart hebben we jullie, onze liefste leden, de voorbije weken
niet zo regelmatig gezien. MAAR, de vergaderingen die konden doorgaan waren vast en
zeker geslaagd! We legden connecties op een hoger niveau door middel van Witte Magie.
In de tropische temperaturen van de afgelopen weken verfristen we elkaar (ongewild) met
zee-sponzen en legale pistolen. Ook onze behendigheid brachten we ook op een hoger
niveau, letterlijk. Het hoogte parcours was toch maar niets voor leidster Emilie. Dunne
Berta was ook weer van de partij.
Hier nog enkele mooie kiekjes van de zo vele

Kampbrief Knim

Boeren en boerinnen
Beste ouders, binnenkort vertrekt uw zoon/dochter op kamp naar Bekkevoort om daar 10
dagen lang te gaan werken op het land. De akker die wij gaan bewerken heeft als adres:
Ossenberg 7, 3460 Bekkevoort. We vertrekken met de fiets op 31/07 (exacte uur wordt nog
doorgegeven). Alles ivm de betaling wordt via mail doorgeven. De prijs voor het kamp dit
jaar is 170 euro.
Bagage
De bagage kunnen jullie op 31/07 ‘s avonds
komen afzetten op de lokalen (uur wordt nog
doorgegeven)
Ophalen
Op 10 augustus mogen jullie moeder en vader
boeren jullie komen halen. Dit zal rond de
middag zijn. (uur wordt nog doorgegeven.)
Op de fiets!
Omdat jullie dit jaar al groot genoeg zijn om met de fiets op kamp te gaan, gaan we ook met
de fiets, JOEPIE! Hiervoor zullen jullie een paar extra dingen moeten meenemen. We slapen
31/07 ’s avonds op de kampplaats omdat we wegens corona niet bij anderen thuis mogen
slapen.
Om zeker te zijn dat jullie fiets in orde is, doen we op 24 juli om 20u FIETSCONTROLE.
Dit nemen we mee op de tweewielige tractor mét fietstassen. (Rugzakken zijn niet handig
op een tractor en worden dus beter thuis gelaten)
o Jullie beste werkkledij
o Reserverband!!!
o Slaapzak en matje
o Regenjas
o Pyjama
o Petje
o Comfortabele schoenen
o Zonnecrème
o Ondergoed en kousen + reserve
o Eventueel zonnebril
o Klein toiletzakje: tandenborstel,
o Fluovestje
tandpasta, deo
o Reserve kleren
o Genoeg water (drinkbus!)
o KSA-hemd
o Middageten
o Mondmasker
o Tussendoortjes
o Identiteitskaart
o Zakgeld

Wat nemen we mee om te gaan travakken?
 Kledij
o Ondergoed
o Kousen (Stapkousen!)
o T-shirts
o Korte en lange broeken
o Warme trui(en)
o Regenjas
o Hoofddeksel
o Comfortabele schoenen
o Stapschoenen
o Slippers
o Zwemgerief (handdoek)
o Vuile waszak
o Medicatie (indien nodig)
 Varia
o Trekrugzak (min. 50 Liter)
o Zaklamp
o Zonnecrème
o Drinkbus
o Brooddoos
o Mondmaskers (minstens 2)
o Boek
 Slaapgerief
o Matje
o Slaapzak

o
o
o
o





Kussen
Pyjama
Knuffel!
Eventueel extra
fleecedekentje voor de
koude nachten
Toiletzak
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Scheergerief voor de boys
o Deo
o Zeep
o Shampoo
o Washandje
o Handdoeken
o Zakdoeken
Wat nemen we niet mee
o GSM (en andere
elektronica)
o Andere waardevolle spullen
o Liefjes
o Snoep (wat wij niet vinden
mag je houden)
o Broodje bakpao

Contactgegevens leiding:
Remi: 0472 24 15 11 Robbe: 0472 24 79

Tijl: 0493 42 79 06

Ella: 0479 02 28 52

Kampboekje Sjo: Eigen kweek
Er is een ramp gebeurt de coloradokevers hebben alle aardappelen opgegeten waardoor Ria en Jos
hun geld op is. De neef van de holander komt met een aantrekkelijke deal om een extra zakcentje te
verdienen. Maar hiervoor zijn ze iets te versleten. Dus ze zoeken enkele jonge mankrachten om hen
uit de nood te helpen.
31 Juli tot 10 augustus kamp
29/8 donkmeer meer info in het boekje

Kampbrief: Informatie
Kampbrief zelf volgt nog!

Info:

Kamp te Ossenberg 7 3460 Bekkevoort

Periode:
31/07 – 10/08
Prijs:
€170
Kampthema: Eigen kweek

Sam

Nel

Kobe

Lotte

Verslag Sjo:

+16
Kalender
2/07 – 04/07
31/07 – 10/08
29/08

Binnenlands weekend ergens in de provincie Namen (Weekend brief
volgt!)
Kamp te Bekkevoort (Uitgebreide kampbrief volgt nog!)
Nieuwdonk

Verslag
Pasta Pesto (4 personen)
20 g pijnboompitten, 20 g spinazie, 20 g basilicum, 50 g spek, zonnebloemolie, peper, zout,
tijm, en 2 kerstomaatjes

Kampbrief
Info:
Periode:
Vertrek:
Prijs:
Kampthema:

Kamp te Ossenberg 7 3460 Bekkevoort (Uitgebreide kampbrief volgt
nog!)
31/07 – 10/08
We verwachten jullie op 31/07 om 8u15 met de fiets op de lokalen.
€170
Boerderij

Hey billy cover your willie op kamp is de +16 hun thema namelijk farmen als een echte
hillbilly!

Bram

Jef

Bastiaan

Spelletjes:

Kabouters
ALICIA BOON
FENNA DE BROUWER
WASI SHUBER
LOREN MORTIER
LUCAS CHABBOUH
FAYE FRANCIS
WOUT SCHELSTRAETE

16/07/2014
18/07/2013
19/07/2013
11/08/2014
14/08/2012
25/08/2014
31/08/2014

Knim
ONA DE ROCKER
JITSKE VAN DER DONCKT
VINCE WALRAVE
INE VAN HULLEBUSCH

13/07/2007
07/08/2008
14/08/2008
24/08/2008

Joro’s
Sjo
BASTIAAN D'HONDT
LOLA VAN HOECKE
FLOOR STROBBE
JULES BRACKE
MICHIEL DUYNSLAGER
EMMA KUYPERS
CAMILLE DE BUCK
MATHIAS DE SMET
HERMELIEN EECKHOUDT

10/07/2012
17/07/2012
30/07/2011
01/08/2011
09/08/2011
10/08/2011
29/08/2012
29/08/2011
30/08/2012

ENTE VAN DER DONCKT

15/08/2005

+16
JORIJN COVENT

30/08/2004

Xers
MARIE PESCOD
LINA DE BROUWER
SETH VAN DAMME
SENNE DEJONGHE
IBE DEJONGHE
FARA DUYNSLAGER

03/07/2010
20/07/2010
15/07/2009
28/07/2009
28/07/2009
23/08/2009

Leiding:
LOTTE VAN RYSSELBERGHE
JEF BOGHAERT
HERMINE AERTSSEN
BASTIAAN BRACKE
FELICIE GOETHALS

07/07/1998
24/07/2003
27/07/2001
05/08/2000
15/08/2001

15/08

