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Voorwoord 

KAMP 

 

Lieve voorwoordfanaat, 

Met  een  brede  glimlach  kijken  we  terug  op  het  voorbije  jaar. 

Veel  mooie  momenten  om  te  herinneren  en  nooit  te  vergeten. 

Elke  KSA-zondag  opnieuw  vertrokken  jullie  met  een  brede  lach  op  het  gezicht,  de  ene  keer  al 

wat  properder  dan  anders. Haren  vol  ei,  kleren  beklad  met  verf,  geschaafde  knieën  en/of  

ellebogen, kapotte broeken, …  

DE  kenmerken  van  een  KSA-er  hoorden  er  natuurlijk  ook  af  en  toe  bij. 

Maaaaar daar gaan we het in deze Zoniënburcht niet over hebben want dit is een SPECIAL EDITION. 

 

KAMPZONIËNBURCHT 2017: MORVILLE 

Het  spreekt  voor  zich  dat  deze  Zoniënburcht  volledig  aan het  kamp  wordt  gewijd.  

Onze  kampplaats  bevindt  zich  in  het  gehuchtje  Morville, bij  Wéris  en  Durbuy. 

Het  kamp  zal  doorgaan  van  17  juli  tot  en  met  28  juli 

Als u doorbladert vindt u alle info over het kamp zelf. Dit gaat van praktische info tot handige  tips.   

De  checklist  die  u  verder  tegenkomt  is  hét  instrument  om  niets  te vergeten alsook niets 

overbodig mee te geven. Let ook dat al het snoep gedeeld wordt met de hele groep. 

 

Ondertussen  is  de  leiding  zich  al  aan  het  klaarmaken  voor  het  kamp.  Wij  zijn  hier allemaal  

ook  al  een  paar  maanden  zeer  hard  naar  aan  het  uitkijken.   

Nu  de  examens  achter  de  rug  liggen, zijn  we  helemaal  in  de  ban  van  het  kamp.  

 

Uiteraard  is  het  kamp  mega  spannend  voor  iedereen  maar  voor  sommigen  onder  de  leden  is 

het nog spannender omdat ze de aller eerste keer meegaan  en  nooit  eerder  zolang  van  huis  zijn 

weg  geweest.   

Maar  wij  merken  ieder  jaar dat  het  kindje  dat  erg  onzeker  op  kamp  vertrekt,  het  minst  graag  

naar  huis  gaat  op het  einde  van  het  kamp.   

Een  garantie  dat  we  goed  weer  zullen  hebben  kunnen  we helaas  niet  geven  maar  we  beloven  

dat  we  er  allemaal  samen,  elke  dag  opnieuw  een  onvergetelijke  dag  van  gaan  maken. 

Dat  er  goed  gegeten  en  gedronken  zal  worden  daar  moet  er  niet  aan  getwijfeld  worden.  

Om  ons  daarvan  te  verzekeren  hebben  we  een  team  van  maar  liefst  6  5-sterren  chef-koks. 

Elke  dag  opnieuw  voorzien  zij  ons  van  de  beste  kampsoep  van  Durbuy  en  omstreken.  

 



 

Dankzij  de  vele  flapjes  dat  jullie  hebben  verzameld  zullen  wij  ook  allemaal  lekker  van 

speculoospasta  kunnen smullen  in  de  ochtend  samen  met  een fris  glas  melk. DANKU!! 

We  gaan  jullie  niet  langer  meer  ophouden.  Blader  dus  gerust  verder  en  ontdek  het maar  al  

lezend.   

Moesten  jullie  nog  vragen  hebben  kunnen  jullie  de  hoofdleiding  of  de  leidingsploeg  in  kwestie 

altijd  bereiken  via  de  info  die  u  vindt  op  de  voorlaatste  pagina  van  het  boekje  of  de  site. 

 

 Tot op kamp, 

 

Margot en Arne 

 

 

 

 

 

Wat kan ik allemaal vinden in deze kampzb? 

 

 

1. Laatste Agenda puntjes 
2. Vertrek en Aankomst 
3. Kampprijs 
4. Bagage 
5. Briefwisseling 
6. Bezoekdag 
7. Praktisch 
8. Kampmateriaal 
9. Wat neem ik mee? 
10. Tips 



 

 

Laatste Agenda Puntjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit 

Woensdag 12 juli Vandaag moeten jullie ten laatste voor 12u 

jullie koffer naar het hhc brengen 

Donderdag 13 juli De leiding en jonghernieuwers vertrekken 

vandaag op voorkamp. Dan zullen wij alles 

voorbereiden voor het echte kamp. 

Maandag 17 juli Vandaag is het zover. Het begin van het 

echte kamp  

Zondag 23 juli We zijn nu al een week op kamp, het is tijd 

dat mama en papa ons eens komen 

bezoeken, vandaag is het bezoekdag 

Vrijdag 28 juli Het kamp is gedaan  vandaag komen we 

terug aan in Tervuren 



 

 

 

 

Vertrek en Aankomst 

 

We vertrekken op Maandag 17 Juli om 9u30 stipts 

(samenkomst op het Heilig-Hartcollege om 9u15) 

We zijn terug op vrijdag 28 Juli omstreeks 15u00. 

 

Opmerking:  

 We vertrekken van op de speelplaats van de lagere school 

 Vergeet vooral je lunchpakket niet voor ’s middags! 

 

Kampprijs 

 

De kampprijs bedraagt voor de leden €100. 

Diegene die meegaan op voorkamp (leiding en jonghernieuwers) betalen €105. 

Er is korting voor grote gezinnen namelijk €2 voor broers en zussen. 

Bv. Koen betaalt €100, zijn zus Sarah €98 en zijn broer An €98. 

 

De leiding zal eind juni, begin Juli langskomen voor de inschrijvingen. 

Er kan aan hen betaald worden of overschreven worden op het nummer: 

BE434-5117011-71 (naam en groep vermelden) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bagage 

 

De volledige bagage (liefst in metalen koffer, uitleg zie verder) moet ten laatste 

WOENSDAG 12 juli om 12 uur 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 om nare gevolgen van het vervoer te 

vermijden. 

 

DE BAGAGE ZAL TERUG ZIJN OP  

ZATERDAG 29 JULI OMSTREEKS 17.00 u!!! 

(Helpende handen zijn steeds welkom, een paar werkhandschoenen kunnen dan van pas komen) 

 

Briefwisseling 

 

Brieven voor zoon, broer, zus, vriend, vriendin, kleinzoon, kleindochter, neef, nicht, 

kameraad, makker kan je sturen naar: 

KSA TERVUREN 

(naam van de persoon in kwestie) 

Morville 23 

6940 Weris 

 

Enkel en alleen voor ZEER dringende gevallen kan u ons bereiken op de nummers 0472 54 96 35, 

0472 44 11 30 of 0478 4241 77 (of op de nummers van de leiding die je achteraan vindt) (let op dat er 

mogelijk niet altijd bereik is in de Ardennen). 

 

 



 

Bezoekdag 

 

 

De bezoekdag zal doorgaan op zondag 23 juli. Vanaf 11 uur zijn jullie welkom om jullie kleine spruit 

te komen bezoeken. Op deze uitzonderlijke speciale dag kunnen jullie eens komen kijken op onze 

kampwei hoe dat een echt KSA kamp er nu eigenlijk uit ziet. Jullie kunnen op deze dag genieten van 

de echte Ardeense boslucht. Een heuse kom kampsoep, een toneeltje van de leiding, een spel met de 

ouders en de leiding, en nog zoveel meer. De bezoekdag is gedaan om 17 uur. Op de bezoekdag 

bieden wij ook frisse drankjes aan, maar om deze drank fris te houden hebben wij ijsblokken nodig. 

Daarom zouden wij aan jullie willen vragen of dat jullie enkele ijsblokken kunnen meebrengen op de 

bezoekdag. Liefst gewoon ijsblokken in dozen of in flessen en geen koelelementen. 

 

 

Waar vind je ons kampterrein? 

Het kampterein ligt ongeveer 120 km van Tervuren en is dus anderhalf uurtje rijden. 

 Neem de E411 richting Namen/Luxemburg 

 Neem dan de afslag 18 bij Marche en voeg in op de Chaussée de Luxembourg (N4) 

 Neem dan de afslag Rue Tige-de-Nettinne (N929) 

 Je blijft deze weg volgen tot in Barvaux (deze zal overgaan in de N833 en later in de N983) 

 Vanuit Barvaux volg je de N841 richting Wéris, net voor wéris slaag je af naar Morville 

 Vanuit Morville zullen er pijltjes staan die je kan volgen tot aan de wei 

 

Pas op!: 

Als je een GPS gebruikt, goed opletten, Morville blijkt namelijk een zeer hippe naam te zijn en er zijn 

verschillende dorpjes in de Ardennen die zo heten. Dus de Morville waar je naartoe moet is die bij 

Wéris, met postcode 6940. 

Voor de echte Die Hards, jullie vinden hier ook de coördinaten van de kampwei: 

50°19'59.4"N 5°32'50.8"E 



 

 

Praktisch 

 

 Vul de individuele medische fiche, die u bij de inschrijvingen krijgt, zo volledig mogelijk in en 

licht de leiding in over eventuele gezondheidsproblemen. 

 Bij de apotheker en bij verzorging in een ziekenhuis is een SIS-kaart of identiteitskaart 

vereist. Hopelijk hoeven we ze niet te gebruiken, maar het is dus belangrijk dat we van 

iedereen de SIS-kaart of identiteitskaart meehebben op kamp. Daarom zullen we bij vertrek 

met de bus alle SIS-kaarten en identiteitskaarten ophalen. Zorg dus dat je ze niet vergeet!!! 

Ook de Jonghernieuwers en leiders denken hieraan bij vertrek op voorkamp!  

 Toch zouden de roze, witte, gele of blauwe identificatievignetten van het ziekenfonds nog van 

pas kunnen komen. Daarom zullen ze bij de inschrijving opgevraagd worden. 

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

 

 

Handige Tips 

 

 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. 

 Naast snoep kan je ook appels meegeven voor ’s avonds aan het vuur. Dit is veel plezanter 

en gezonder. 



 

 

Kampmateriaal 

 

Ga je voor de eerste eer mee op lamp, of is je oud materiaal versleten. Hier volgt onze goede raad 

van tante….. en nonkel…. 

 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. 

 

 

 

 Het Veldbed 

Je hebt de keuze uit een veldbed, een luchtmatras of beide. Een luchtmatras is comfortabeler maar 

een veldbed isoleer je van de grond en is dus warmer. 

 

 



 

 

 De Gamel, het bestek en de beker 

Niets is gemakkelijker dan het klassieke model (zoals in het leger). Kijk bij grootwarenhuize, 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat neem ik mee? 

 
 
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 
 

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 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 



 

Mopjes en raadsels 

voor de plezante 

onder ons! 



 

WIE IS WIE? 

  

 

  

                                              

 

 

 

       

  

 

  

  

   

 

 

 

Leeuwkes 

Arne Craps 

Bronstraat 3 

3061 Leefdaal 

0471/41 34 43 

 

Maaike Foccart 

Rootstraat 60 

3080 Duisburg 

0499/21 97 55 

 

Leeuwkes@ksatervuren.be 

 

Piepers 

Margot De Bondt 

Hoogveldlaan 15a 

3090 Overijse 

0470/ 39 34 14 

 

 

Milan Goossens 

Dennenlaan 13 

3080 Tervuren 

 

Piepers@ksatervuren.be 

 

Knapen  

Lukas Puffet 

Tervuursesteenweg 60 

3080 Duisburg 

0487/52 48 21 

Willem Mathieu 

Meeuwenlaan 19 

3090 Overijse 

0493/75 99 58 

 

Gael Crispoux  

Kapellestraat 2/3 

3080 tervuren 

0470/89.29.19 

 

knapen@ksatervuren.be 

Jongknapen 

Cedric De Smet 

Cammaertsstraat 10       

1933 Sterrebeek                 

0468/ 19 37 97 

 

Guillaume Tack 

Peperstraat 13 

3080 Tervuren 

0490/43 82 04 

Maxime Vossen 

Marmotlaan 59 

1970 Wezembeek-Oppem 

0477/31 90 52 

jongknapen@ksatervuren.be 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto, naam, adres en telefoonnummers van uw begeleiding. Heb je 

vragen of opmerkingen, aarzel niet om iemand te contacteren 

 

Administratie 

Gerben Willemans 

Zikkelstraat 7 

1970 Wezembeek-Oppem 

02/731 05 73 

0472/54 96 53 

 

Administratie@ksjtervuren.be 

 

Administratie@ksjtervuren.be 

Zoniënburcht 

Cedric De Smet 

Cammaertsstraat 10           

1933 Sterrebeek                 

0468/ 19 37 97 

 

Bondsbegeleiding 

Arne Craps 

Engerstraat 1 

3071 Erps-Kwerps 

0471/41 34 43 

 

Margot De Bondt 

Hoogveldlaan 15a 

3090 Overijse 

0470/ 39 34 14 

 

Hoofdleiding@ksatervuren.be 

Materiaal 

Louis Puffet 
Tervuursesteenweg 60 
3080 Duisburg 
0471/ 77 35 90 

 

Wouter Hermans 
Rozendalstraat 37 
3080 Tervuren 
0470/58 36 60 

 

Willem Mathieu 
Meeuwenlaan 19 
3090 Overijse 
0493/75 99 58 

 

Proost 

Lambert Crooimans 

Albertlaan 44 

1970 Wezembeek-Oppem 

02/767 79 34 

Web 

 

Web@ksatervuren.be 

Overige  

BE 49 4345 1170 1171 

www.ksatervuren.be 

leiding@ksatervuren.be 

 

rekeningnummer KSJ: 

434-5117011-71 

Jonghernieuwers 

Louis Puffet 

Tervuursesteenweg 60 

3080 Duisburg 

0471/ 77 35 90 

Wouter Hermans  

Rozendalstraat 37                 

3080 Tervuren                        

0470/58 36 60 

jonghernieuwers@ksatervuren.be 



 

 

 

 

 

 

 

Joepie, het is weer kamp!!! Ik hoop dat jullie er 

even hard naaruit kijken als ons. Hier zien jullie al 

een klein voorproefje om in de Kampsfeer te 

komen 

 

 


