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Kalender

HET IS ZOVER!!! Vandaag vertrekken we met z'n allen op 
kamp. Afspraak om 9u aan het HHC

Aan alle mooie liedjes komt een eind en dus jammer 
genoeg ook aan ons kamp. Meer info vind je op pagina 
6 en 7.

Je hebt tot dinsdag 13 juli (11u) de kans om je koffer af 
te zetten op het HHC. Er zal voor elke ban een aparte 
zone zijn om de koffer af te zetten. Wij verwachten dat 
ouders die de koffers afzetten de onderlinge afstand 
bewaren (1,5 meter).
!Er kan geen bagage mee op de bus!

Vertrek kamp

EINDE KAMP voor 
Leeuwkes, pipers, JKN

Koffers brengen

MAANDAG

19
JULI

dinsdag

13
JULI

donderdag

29
JULI

De inschrijving moet ten laatste op zondag 4 juli (23u59) 
ingediend zijn. Zonder inschrijving kan je kind niet mee 
op kamp. Hoe je moet inschrijven vind je op pagina 4.

Deadline inschrijvingZONDAG

4
JULI

Aan alle mooie liedjes komt een eind en dus jammer genoeg 
ook aan ons kamp. Meer info vind je op pagina 9.

EINDE KAMP voor 
Knapen en JHN

VRIJDAG

30
JULI

Om het afhalen van de koffers in goede banen te leiden 
gaan we het drive-in-systeem toepassen. Alle koffers zullen 
door ons voor het klooster van het HHC worden verzameld. 
Ouders kunnen dan met de auto op de oprit van het HHC 
rijden en de leiding zal de koffers inladen. De bestuurder/
ouder blijft in de auto zitten.
Afhalen pas mogelijk vanaf 18u

Koffers ophalenZaterdag

31
JULI
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We vertrekken op Maandag 19 Juli om 9u30 stipt
(samenkomst op het Heilig-Hartcollege om 9u)

Afhangend van de corona-regels zullen de Knapen niet 
met de bus, maar met de trein gaan. Verdere info volgt.

Vertrek

Neem je ID mee en geef deze af aan de leiding voordat we de bus 
opstappen.

Indien je persoonlijke medicatie hebt geef deze dan ook mee in 
een zakje met de nodige informatie.

!!OPGELET!!

Vergeet ook voor de eerste dag zeker geen rugzak met 
lunchpakket en drank mee te nemen.

MAANDAG

19
JULI
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Moest dit bedrag toch nog te hoog zijn kan je zeker de leiding aanspreken en zoeken 
we samen naar een oplossing.

Kampprijs
Voor 1 kind €115

Voor 2 kinderen €220

Voor 3 kinderen €330

Voor leiding + JHN + HN €120

Je schrijft het gepaste bedrag na het inschrijvingen van je kind(eren) over op ons 
rekeningnummer:

BE49 4345 1170 1171 
met vermedling: naam + ban van het kind + kamp 2021

(naam en groep vermelden in de mededeling)

Inschrijven
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Bagage

Briefwisseling

De volledige bagage in een metalen koffer moet ten laatste
DINSDAG middag 13 JULI op de speelplaats van de lagere school zijn. 

De bagage wordt die namiddag nog op de camion geladen!!!

 Er kan geen bagage mee met de bus!!

 Zorg ervoor dat je koffers goed vol zitten zou is de kans kleiner   
 dat de koffers ingedeukt worden tijdens het transport!!

De bagage zal terug zijn op ZATERDAG 31 juli omstreeks 18u aan 
het HHC. (Twee dagen later dan de kinderen)

HELPENDE HANDEN ZIJN STEEDS WELKOM
MITS HET DRAGEN VAN EEN MONDMASKER

Aangezien de GSM moet thuis blijven zal de communicatie nog op de old-fashioned 
wijze moeten gebeuren met pen en papier. Briefjes kan je sturen naar volgend adres: 

  KSA TERVUREN
  (naam van de persoon in kwestie)
  Baclain 35b
  6674 Montleban

Op kamp kunnen er postkaarten gekocht worden aan € 0,50 per stuk. Zie wel dat uw 
kind voldoende postzegels bij heeft. Het is (vooral voor de jongsten) aangeraden om 
het thuis adres reeds op voorhand op enveloppes te schrijven, zodat de briefjes zeker 
terecht komen.

dinsdag

13
JULI
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Einde kamp

Dit jaar komen de leden niet terug van kamp met de bus. 
In plaats daarvan moet je jouw kind(eren) op DONDERDAG 29 JULI DONDERDAG 29 JULI 
OM 15U STIPTOM 15U STIPT zelf komen ophalen. Voel je vrij om een picknick mee 
te nemen en nog even rond te hangen op de kampwei. 
We willen je wegens corona wel vragen om met niet te veel af te 
komen.
BELANGRIJK! Koffers blijven op de kampwei en worden donderdag niet 
meegenomen naar huis. Zaterdag 31 juli kan je rond 18u de koffer(s) 
komen afhalen.

Controleer de bestemming want er zijn meerdere 

Baclain's

Adres van de kampwei staat op de vorige 
pagina!

Leeuwkes, Piepers, JKN
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Einde kamp

Knapen, JHN, HN

Knapen en Jonghernieuwers vertrekken pas vrijdag 30 juli naar huis. 
De Hernieuwers blijven nog op nakamp en komen bijgevolg zaterdag 
31 juli terug.

Verdere info over het vervoer volgt nog!

BELANGRIJK! Zorg dat je zeker een mondmasker voorziet voor de 
terugweg.
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De Koffer

De ervaring heeft ons geleerd dat niets geschikter 
is dan een ijzeren koffer. Wel, de belangrijkste 
reden is dat bij het vervoer de koffer al eens
een stootje kan krijgen Wij raden ook aan om een 
koffer altijd goed te vullen om te vermijden dat 
hij zou gaan deuken door het gewicht van de
andere koffers. Hou er bij de aankoop rekening 
mee dat alles erin moet,
dus ook slaapzak en eventueel veldbed (maar zorg dat hij zeker niet te
groot is (max. B90, D53, H38), je kan altijd alles nog een beetje
platdrukken). Na het kamp is deze koffer de ideale opbergplaats voor
kampmateriaal.

Enkele handige sites om een koffer op te kopen:

't Amerikaantje: 
https://amerikaantje.be/product/abl-koloniale-koffer/

Legerstock Americain Leyssens & Co: 
https://www.stockleyssens.be/KOFFER-METAAL-p262003897

Kampmateriaal

Ga je voor de eerste eer mee op kamp, of is je oud materiaal versleten. 
Hier volgt onze goede raad
van tante..... en nonkel....
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Niets is gemakkelijker dan het klassieke model (zoals in het leger). Kijk 
bij grootwarenhuizen,
kampeerwinkels uit naar het rechthoekvormige model met een 
daaraan bevestigt (in draaibaar)
handvat. Een ineenschuifbaat bestek is 
handig. Let er echter wel op dat het niet 
zomaar plooit bij de
minste druk en zeker roestvrij is. Zorg 
ervoor dat uw beker zeker waterdicht is 
en dat er een handvat
aan is (dit is veiliger en gemakkelijker bij de warme melk ’s morgens.) 
Plastieken bekers worden minder rap warm dan ijzeren, de kinderen 
zullen hier dus minder snel aan verbranden.

Heb je nog vragen of is iets niet helemaal duidelijk bel dan gerust naar 
iemand van de
leiding of vraag het hen bij de inschrijvingen.

Het Veldbed
Om te slapen kies je best voor een 
degelijk veldbeld zoals je op de 
foto kan zien. Dit is beter dan een 
luchtmatras aangezien je verder 
van de grond slaapt en dus beter 
geïsolleerd bent.  Ook ben je niet nat 
moest het grondzeil nat worden!

De gamel, het bestek en de beker
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Kledij:
 Voldoende  ondergoed
 Voldoende  kousen  of  sokken
 KSA-uniform  en  das

(zeker  niet  vergeten!!)
 Warme  pulls  en  sweaters
 T-shirts
 Pyjama
 Shorts  en  lange  broeken
 Regenkledij  !!!
 Zwemgerief
 Laarzen
 (Sport)schoenen  (liefst  meerdere) 
 Stevige  stapschoenen  voor  oudere

bannen.
 Waterpantoffels
 Fluohesje  voorzien  van  naam

Hygiëne:
  Toiletgerief
  Handdoek  &  washandje
  Wasspelden
  Linnen  zak  voor  de  vuile  was

(Een  deel  kan  al  naar  huis
meegegeven  worden  met  de
bezoekdag)

  Zakdoeken
  Persoonlijke  medicatie

(Desnoods  hiervoor  een  regeling
treffen  met  de  begeleiding)

Slaapgerief:
  Veldbed  (meer  info  ,  zie  elders)
  (voldoende  warme)  slaapzak
  Deken  (  voor  koude  nachten)
  Teddybeer
  Zaklamp

Wat neem ik mee?

Dit jaar zeker niet vergeten:
• STOFFEN mondmaskers VOOR 12+
• Extra papieren zakdoekjes 
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Eetgerief:
  Gamel
  Bestek:  mes,  vork  en  lepel
  Drinkbeker
  Enkele  plastieken  zakjes
  Een  eierdopje
  Een  drinkkruik
  2  keukenhanddoeken

 Allerlei:
  Rugzak  (groot  2-daags  model

voor  de  oudere  bannen)
  Vuilniszak
  Schrijfgerief
  Briefpapier  en  omslagen

(  Reeds  geadresseerde  en
gefrankeerde  zij  handig)

  Gezelschapspelletjes
  Kleurpotloodjes  of  stiften  (jongsten)
  Leesboek/Strips
  Kompas  (oudere  bannen)
  Identiteitskaart  en  eventueel

zakgeld  voor  postkaarten  te
kopen

  Goed  humeur  &  de  zon

Wat  zeker  NIET  meenemen  !!!
  Té  veel  snoep,  we  verdelen

het  toch  over  de  hele  groep.
  Te  veel  zakgeld  (kan  alleen  maar

opgedaan  worden)
  Uitgezonderd  voor  de

oudere  bannen  is  een
zakmes  overbodig  en
gevaarlijk

  GSM,  MP3-spelers,
computerspelletjes  en
duur  ander  High-tech
materiaal  zijn
nutteloos  op  kamp

  Dure  spullen  in  het
algemeen

  Je  slecht  humeur  en  regen
  Cornflakes  bij  het  ontbijt

Zorg  ervoor  dat  je  alles  van  een
NAAM

voorziet  ,want  ieder  jaar  komen  we  thuis
met  een  vracht  verloren  voorwerpen

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Praktisch

Vul de medische fiche goed in en breng de leiding zeker op de hoogte 
van eventuele bijzonderheden. Het is altijd beter dat we hierop op 
voorhand kunnen anticiperen.

Vergeet zeker je ID en vignetjes van de verzekering niet.

Laat je kind inenten tegen tetanus, dit vermijdt talloze dokter 
consultaties.

Gsm's, mp3-spelers en andere elektronisch snufjes horen NIET thuis 
op kamp! Indien je ze toch meehebt zullen deze in beslag genomen 
worden door de leiding.

Hetzelfde geldt voor een overdosis snoep! Je kan bijvoorbeeld appels 
meenemen voor aan het vuur. Super lekker en super gezellig!

Omslagen met de adressen van de familieleden zijn heel handig voor 
de kleinsten.

Geef voldoende kleding voor zowel warm als koud, regenweer mee. 
Meer dan 1 paar schoenen is zeker nodig. Laarzen komen goed van pas 
want ook als het niet regent, is het gras ’s morgens nat van de douw.

Zorg dat alles voorzien is van een naam. Vergeet vooral niet dat alle 
hemden en dassen
oranje zijn. Maar welke is dan van jou?! Ieder jaar weer komen we terig 
aar huis met een hele
hoop verloren voorwerpen.
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Leeuwkes

Dag leeuwkes, 

Eindelijk, hier hebben we zo lang naar uitgekeken!  We vertrekken bijna op kamp. Voor 
deze laatste zoniënburcht verlossen we jullie van de spanning en gaan we het einde van 
het verhaaltje vertellen. 
Waar waren we ook alweer gebleven?  
Ahja! Het houten huisje van Senne was ook weggeblazen en Senne en Milan wouden gaan 
schuilen bij Lore, maar wou Lore wel dat Milan en Senne binnenkwamen in haar huisje? 
Want vorige keer deed ze niet open. Nadat Milan en Senne heel hard en lang geklopt en 
geroepen hadden deed lore uiteindelijk. Lore bood Senne en Milan een lekker frisdrankje 
aan omdat ze allebei van de stress moesten bekomen, Lore was er namelijk zeker van dat 
haar huisje super sterk was. 
Toen hoorden ze opeens een super luide klop op de deur!! DE WOLVEN WAREN 
AANGEKOMEN!! Wolf Jasper en wolf Simen riepen: jullie krijgen 3 tellen om de deur open 
te doen of we blazen heel jullie huisje omver. Senne en Milan waren zo bang dat ze de deur 
open wouden doen, maar Lore hield hen tegen! Ze zei dat ze zich geen zorgen moesten 
maken en dat ze er zeker van was dat haar huisje niet omver geblazen zou worden. 
Toen hoorden ze Simen en Jasper aftellen 3.….2…..1!! En ze begonnen te blazen! Maar 
zoals Lore had voorspeld bleef het huisje mooi rechtop staan. De wolven waren een beetje 
verrast, maar gingen het niet zomaar opgeven. Ze probeerden nog een keer en deden 
extra hard hun best, maar het ging weer niet. Lore haar huisje was veel te stevig om omver 
geblazen te worden. Toen opeens hoorden de biggetjes dat de wolven verdrietig werden 
omdat ze het huisje niet omver kunnen blazen. De wolven waren veel te moe van al het 
blazen om nog verder te doen. De biggetjes vonden het een beetje erg en besloten om 
de wolven ook een frisdrankje aan te bieden en te proberen ze op te vrolijken,maar eerst 
riepen ze naar de wolven vanuit het raampje : ‘wolven, als jullie stoppen met blazen en 
ons niet meer proberen op te eten, dan krijgen jullie van ons een frisdrankje en kunnen we 
vrienden worden. De wolven antwoordden: ‘maar wij willen jullie helemaal niet opeten 
! Wij zoeken vriendjes om mee te spelen. De biggetjes voelden hun zo schuldig dat ze de 
wolven wouden uitnodigen om samen met hen mee op kamp te gaan. De wolven waren 
super enthousiast en zeiden zonder twijfelen JAA wij willen heel graag mee!!! De wolven 
vertelden aan de biggetjes dat ze nog een aantal leeuwkes kenden die ook op zoek waren 
naar vrienden en ook heel graag mee op kamp zouden willen gaan. Aangezien het de drie 
liefste biggetjes zijn op de wereld mochten de leeuwkes natuurlijk ook mee op kamp! 

Wij zijn alvast super enthousiast om samen op kamp te vertrekken met jullie!  
Milan, Senne, Lore, Jasper en Simen 
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Piepers

Bij dezen zijn we alweer begonnen aan onze ALLERLAATSTE Zoniënburcht voor het 
kamp…. :(

Het is voor ons allemaal een heel speciaal jaar geweest met al die corona, KSA die 
niet mocht doorgaan, KSA die enkel mocht doorgaan in bubbels van 10, jullie die 
maar 1 hobby mochten uitoefenen, en nog zoooveel meer beperkingen…

MAARRRR

Wij, jullie allerleukste leiding, zijn hier om leuk nieuws te brengen waaaaanttt het 
einde is in zicht!!! Alles begint de betere kant op te gaan en wij vertrekken binnenkort 
met een coole bende piepers op kamp! Het langverwachte kamp waar jullie al van 
liggen te dromen sinds dat jullie thuis kwamen na het kamp van vorige zomer ;). 

We hopen natuurlijk om al jullie blije gezichtjes terug te kunnen zien op kamp deze 
zomer, maar totdat we zover zijn is het helaas nog een aantal nachtjes slapen… 

Om de pijn allemaal een beetje te verzachten, geven we jullie hieronder een aantal 
nuttige tips om de dagen op een leuke manier af te tellen naar het kamp toe!

1. Maak (samen met mama of papa natuurlijk) een kampvuurtje in de tuin, doe een 
grote zak mellows open, zoek een lange stok en smullen maar!! (Tip voor extra plezier 
: Oefen de kampliedjes al maar eens zodat je zeker bent dat je ze tegen het kamp 
allemaal terug kent)

2. Zet een tentje op in je tuin en slaap er een nacht in. (Tip: nodig een paar vrienden 
uit en maak er een echt pyjamafeestje van)

3. Trek je hemd aan en ga samen met een vriendje op dagtocht in het park van 
Tervuren. 

4. Eet je avondeten in een gamel. (Voor degenen die van een kleine uitdaging houden 
; doe dit dan maar eens zonder handen ;) )

Als jullie zelf nog op extra ideeën zouden komen voor een goede voorbereiding om 
op kamp te vertrekken, dan mogen jullie dit zeker doen en jullie mama of papa een 
foto laten sturen in de whatsapp zodat wij zeker zijn dat jullie er even klaar voor zijn 
als ons!!

Veeel kusjes en knuffels van jullie gekke leiding!

 Jullie mogen zelf bepalen wie Gabby en wie Jul is ;)
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Jongknapen

Dag beste jongknaapjes,

Het is al weer zover, het is bijna weer het mega-geweldige-super-
fenomenale-en-onvoorstelbaar-plezante KSA-kamp!! Nu we onze tong 
hebben verstuikt bij het opnoemen van slechts een fractie van de 
woorden die het kamp beschrijven, kunnen we stilletjesaan beginnen 
aftellen naar en wegdromen naar wat hopelijk weer een onvergetelijk 
kamp zal worden.
Om de kampsfeer alweer een beetje op gang te brengen, hebben we 
een kort lijstje gemaakt van zinnen die je op kamp misschien wel kan 
tegenkomen, met de nodige uitleg om jullie al wat vertrouwder te 
maken met het kamp-dialect:
“Ewa kga ‘neens goee goan jullen zegt.”

-> Betekenis: Ik ben van plan om de beschikbare faciliteiten te 
gebruiken om plantaardig en dierlijk materiaal, verwijderd van nuttige 
voedingsstoffen, uit mijn lichaam te werken.

“Zegt ist er iemand dieje binnent half uur moet goan julle?”

-> Betekenis: Dit kan een toevoegsel zijn aan de vorige zin, aangezien 
er maar 1 jul is per groep kan het beleefd zijn om anderen te 
waarschuwen dat het vorige proces (door een licht verstoord intern 
ecosysteem) wat langer kan duren dan gebruikelijk.

“hmmmpsfzheshfqslkfhdsqjk!!”

-> Betekenis: niet exact bekend, maar aangezien deze uitdrukking vaak 
gebruikt wordt tijdens het wassen kan men veronderstellen dat de 
betekenis in de buurt komt van: “Amai water uit de beek is koud”.

“Woah tis ier weernekier is goeje keust ze!”

-> Betekenis: Een spontane uiting van genot bij het in contact komen 
met het heerlijke eten van de keukenploeg. Enkele van onze favorieten: 
stoemp met worst, macaroni en balletjes in tomatensaus! 
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(praktische toevoeging: de keukenploeg hoort het altijd graag als je hun 
eten lekker vindt!)

Waddist vanaveund? ‘t Is Spagghe!

-> Betekenis: We eten vanavond spaghetti! Eén van de echte klassiekers 
op kamp!

“Blauw is flauw!”

-> Betekenis: Een zin die je verplicht moet roepen tijdens het groot vuil 
spel, in het geval dat je geen deel uitmaakt van het desbetreffende 
blauwe team.

“Groen kampioen!”

-> Betekenis: Een zin die vaak wordt geroepen door het groene team in 
het begin van het groot vuil spel, wanneer het nog niet overduidelijk is 
dat dit team gaat verliezen.

“EVERYWHEREWEGOO-OO!!!”

-> Betekenis: Op het einde van de staptochten; “Stappen is fijn maar 
mijn voeten doen pijn!”

“Nu al tandenpoetsen?”

-> Betekenis: Een poging van de leden om nog iets langer aan het vuur 
te blijven zitten, tot nu toe is deze enigszins gevorderde methode nooit 
succesvol toegepast. 

“Bob, jouw uitleg is te ingewikkeld.”

-> Betekenis: Bob zijn uitleg is te ingewikkeld. (Niet alles is anders op 
kamp ;) )

Ziezo, nu zijn jullie helemaal vertrouwd met het merkwaardige 
kampdialect, wij kunnen alvast niet wachten op die 11 knotsgekke 
dagen boordevol plezier.
Tot dan!

Elise, Largo, Bob, Lotte en Warre
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Knapen

We hebben het denk ik op elke zondagsvergadering van de voorbije maanden al 
gezegd, maar oh god wat kijken wij al lang enorm hard uit naar het kamp! Elke week 
opnieuw, wanneer we ons spel voor de zondag aan het organiseren waren, kwamen 
we steeds met meer ideeën voor kamp af dan voor die week zelf. Zo hebben jullie 
misschien ook kunnen merken dat sommige van onze spelletjes zelfs gelinkt waren 
aan het kamp! We hebben jullie leren sjorren, we hebben samen gebrainstormd over 
hoe we ons kot gaan bouwen en jullie maakten zelfs kans om zelf te bepalen welk spel 
we op kamp gingen spelen! Maar zoals verwacht was jullie leiding jullie te snel af ;)! 

Maar het spel dat het meeste invloed gaat hebben op ons kamp is uiteraard het 
welbefaamde casino-spel! Jullie hebben stuk voor stuk de meest gekke opdrachten 
en uitdagingen voor elkaar gevonden, dus gaan we er zeker voor zorgen dat deze ook 
gerealiseerd worden! We kijken er al naar uit om te zien hoe jullie haar er gaat uitzien, 
maar ook hoe bijvoorbeeld Edouard Emmanuelle gaat kleden!

Het wordt dus zeker en vast een kamp zoals jullie dat nooit tevoren hebben gehad! 
Ik, Maxime, heb jullie nu al bijna voor de 3e keer op kamp, maar toch voel ik dat 
het helemaal anders gaat worden en ben ik er ook van overtuigd dat jullie mij nog 
steeds gaan kunnen verrassen! Het is gek om te zien hoe snel jullie groot worden! 
Met het ouder worden en het stijgen van groep zijn er dan ook een heleboel 
andere nieuwigheden waarmee jullie dit kamp kennis zullen maken! Zo gaan jullie 
bijvoorbeeld voor het eerst een echt kot bouwen! Het sjorren ging bij sommigen 
al zeer vlot dus we hebben er vertrouwen in dat jullie er, mits voldoende motivatie 
en enthousiasme, er een topconstructie van zullen maken! Als bonus, dat kunnen 
wij jullie nu al verklappen, hebben we met het gewonnen geld van onze succesvolle 
carwash, hangmatten gekocht! We zullen er dan ook voor zorgen dat we deze in ons 
kot kunnen verwerken!

Naast het bouwen van een kot is er dit jaar NOG iets nieuws voor jullie! Jullie gaan 
namelijk voor de eerste keer op tweedaagse gaan! Dit hebben jullie vorig jaar helaas 
moeten missen door corona, maar we gaan er alles aan doen om het dit jaar wel 
te laten doorgaan! Train dus alvast maar op een goede staptechniek en een goede 
conditie, zodat jullie het verschroeiende tempo van Gerben kunnen volgen!

We gaan toch ook niet TE veel verklappen, er moeten natuurlijk ook nog wat 
verrassingen blijven hé! Daarom sluiten we af met te zeggen dat wij er alvast ENORM 
naar uitkijken om een fantastisch kamp te hebben, de meest gekke spelletjes met 
jullie te spelen, de gezelligste avonden mee te maken en vooral heel veel plezier te 
hebben met jullie!

Jullie zeer ongeduldige leiding, Lara, Gerben en Maxime <3 <3 <3 
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Jonghernieuwers

Beste JHN
We hebben dit jaar al veel meegemaakt, maar het is gelukkig nog niet 
gedaan. Het hoogtepunt moet nog komen. Het neusje van de zalm. De 
kers op de taart. Dit is waar we 10 maanden naartoe hebben gewerkt.
We hebben enkele opdrachten voor jullie:
    • Kijk enkele documentaires over hoe ze in Mexico drugs over de 
grens smokkelen. Dit zou jullie moeten helpen om geld te verstoppen 
voor op overleving. Mogen we jullie wel vragen om niets te verstoppen 
in lichaamsholtes. We hebben geen zin in bezoekjes aan het ziekenhuis, 
en a zeker niet in de desolate bossen die de Ardennen te bieden heeft.
    • Volg een snelcursus op het online platform van de Ivy League in de 
richting architectuur. Teken indien mogelijk ook al een kot in CAD en 
over stres tests uit op eventuele zwakke punten. Ons kot moet, en zal, 
een schoolvoorbeeld zijn.
    • Neem een paar keer een koude douche, zodat je gewoon wordt 
aan het gevoel dat een pinguïn elke dag ervaart. Dat is toevallig ook 
hoe douchen op kamp voelt. Experimenteer eventueel met plassen een 
zwembad. Dat kan een effectieve manier zijn om jezelf te verwarmen 
bij het wassen in de beek.
    • Nu dit gesprek toch om de een of andere manier is afgewend naar 
pipi, kan ik wat vertellen over de Jul. Je kan alvast oefenen door met je 
blote bips in een mierennest te gaan zitten. Zo word je gewoon aan de 
insecten op je achterwerk bij de toiletbezoeken.
    • Ik denk dat dit het ongeveer is...
We hebben jullie gemist. We willen jullie terug!!!
We heffen ons glas op 15 dagen van huis zijn en dingen doen die we 
thuis niet mogen!
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Tot bij de kelders!!!
Yours trullies....
Wictor en Villem

Vergeet niet:
11 Juli: Kelders uitladen
14 Juli: Camion inladen
16 juli: Vertrek
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Hernieuwers
THE TALES OF BACLAIN

The tale of Kim

Op 6 september vertrok Borat samen met Kim Kardashian op 
safaritocht. Om 4u20 in de nacht namen ze het vliegtuig naar Uganda. 
Onderweg ontplofte de boezem van Kim en werden ze rocketlaunchers 
om wraak te nemen op Borat. Reden: spannende nacht met Kayne 
West ;);) Hierdoor kwamen er gaten in het vliegtuig. Borat kon gelukkig 
ontsnappen door een gekke move waardoor hij op de rug van Kimeke 
belandde. Haar explosieve rocketlaunchers diende als jetpack joyride 
om tot beneden te geraken.
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The tale of Lara & Gael

10m van de grond springt hij van haar rug en belandt in de ziekentent 
naast…………………….. 

The tale of Wimmel

Willem zat op de Jul. Opeens zag hij jetpack joyride Kim en Borat 
voorbij vliegen. Na een groot gegil (van Gael) ging hij eens in de 
ziekentent piepen. Plotseling voelde Willem een tik op zijn schouder. 
Hij draaide zich om en voelde twee kegels in zijn neusgaten en de 
ziekentent kleurde helemaal ROOD………………………..

The tale of de Hernieuwers

Borat moest jammer genoeg vluchten voor zijn leven. Met zijn klompen 
door het hoge gras kwam hij gelukkig nog aan bij een gelijkaardig 
huis als in Kazachstan. In het krot zaten 6 halfnaakte jongeren hun 
ochtendritueel uit te voeren. Met Kimeke in zijn ooghoek liep hij de 
deur door en las hij nog net het woord: ‘Hernieuwers’……………..
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Senne Spegelaere
0475/21 87 44

Jul Schoonejans 
0491/97 94 62

Leeuwkes

Piepers

Jongknapen

Wie is wie ???

Leeuwkes@ksatervuren.be

Piepers@ksatervuren.be

Jongknapen@ksatervuren.be

Xanthe Godts
0470/96 85 09

Lore Kumps
0494/11 14 19

Gabriel Plissart
0470/33 65 85

Milan Berlemont
0470/60 93 55

Yannick Clauwers Bernard Delrue

Jasper Buysse Siemen Jorissen
Hernieuwer Hernieuwer

Hernieuwer Hernieuwer

Hernieuwer Hernieuwer
Robin De Smet
0495/14 05 99

Lotte WynantsLargo Herbosch
0499/72 27 31

Elise Hermans
0491/63 49 08

Warre Spegelaere
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Leeuwkes@ksatervuren.be

Piepers@ksatervuren.be

Jongknapen@ksatervuren.be

Knapen

Jonghernieuwers

Knapen@ksatervuren.be

Jonghernieuwers@ksatervuren.be

Victor Hofman 
0468/27 54 52

Lara Geerts
0478/38 50 41

Guillaume Tack
0490/43 82 04

Willem Buysse
0473/34 74 32

Maxime Vossen
0477/31 90 52

Gerben Carlier
0491/97 33 34

hernieuwers
hernieuwers@ksatervuren.be

Elco Berlemont 
0477/59 00 8625
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Willem buysse
Guillaume Tack
Maxime Vossen

Hoofdleiding@ksatervuren.be

Lambert crooimans

scjtervuren@skynet.be
02/767.79.34

Robin De Smet
Victor Hofman

Senne Spegelaere

Materiaal@ksatervuren.be
Volg ons ook op instagram

Gerben Willemans

financien@ksatervuren.be
0472/54.96.35

Willem buysse

Web@ksatervuren.be

BE49 4345 1170 1171
www.ksatervuren.be

leiding@ksatervuren.be

Hoofdleiding

Proost

Materiaal

Administratie

 web

Overige

Milan Berlemont 
Largo Herbosch

Zoniënburcht
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