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Voorwoord 

Dag allemaal, 

Hier zijn we weer! En hopelijk mogen we deze keer blijven. Na dit lange Corona-jaar zien we 

eindelijk een lichtje aan het einde van de tunnel. De cijfers zitten mee en de maatregelen laten 

steeds meer toe het oude KSA-leven te herpakken. We mogen op kamp en zoals het er nu naar 

uit ziet mogen we deze zomer zelfs te Poeftent Party opnieuw organiseren! 

In dit Bukske lees je welke zotte avonturen we dit jaar toch nog hebben kunnen beleven. De 

mogelijkheden waren misschien beperkt, maar de activiteiten waren nog altijd even spannend! 

Daarnaast kun je ook al alle informatie lezen in verband met ons kamp. Wij kijken er alvast 

dubbel en dik naar uit! 

Vele KSA groetjes 

De leiding 

 

 

  



Het dagdagelijkse nieuws 

Jong-Poefkes 
Jong-Poefkes carnavalstoet  

We begonnen de dag met een carnaval gevoel 

in de buik. Toen het 14:00 uur was hadden we 

aan de Jong-Poefkes gevraagd of ze al is een in 

een stoet hadden meegelopen of al eens op een 

wagen hadden gestaan. Dat was niet het geval 

dus we gingen er vandaag verandering in 

brengen. Dus we gingen de Jong-Poefkes 

carnavalswagen maken, we zijn begonnen met 

een  remork achter de auto te hangen. Daarna 

hebben we onze wagen verstevigd en veilig 

gemaakt zodat we deze konden gebruiken. Een 

wagen zonder versiering is natuurlijk niks, 

daarom hebben de Jong-Poefkes toen zelf hun 

wagen mogen versieren. Met een leger net en 

een oud wit doek  dat ze hadden opgespoten, 

hadden ze hun wagen genoeg versiert en 

konden ze bijna vertrekken. Nog een belangrijk 

ding, snoepjes om uit te gooien en zelf op te 

eten natuurlijk. Een klein beetje muziek door de 

box en onze stoet kon beginnen. Onderweg kwamen we veel wandelaars tegen, die veel snoep 

van onze carnavalisten kregen. We zijn eerst  via de Bosuil en dan via de Berghei terug naar de 

KSA gebold, daarna hebben we met z’n allen de carnavals wagen afgebroken en opgeruimd. 

Toen er van onze prachtige wagen niks meer overschoot, hebben we nog een groot 

sneeuwballen gevecht gedaan. De 

leden tegen de leiding, en we 

kunnen bevestigen dat de leiding 

flink wat sneeuw gehapt heeft dus 

de leden waren gewonnen. Proficiat 

mannen! Om 16:50 zijn we nog even 

naar  binnen gegaan voor ons op te 

warmen en 10 minuten later was 

het 17:00 en mochten ze naar huis 

gaan. 

 

  



Poefkes 
Recht op recht 

Het was weer een zonnige zondag en de Poefkes 

verzamelden zich aan de KSA. Om twee uur kregen we te 

horen dat we recht op recht tocht gingen doen met 

onderweg enkele spelletjes en verrassingen. We vertrokken 

recht door het veld richting de zandbergen. Eenmaal 

aangekomen mochten we kiezen welk spel we gingen doen, 

verstoppertje of tikkertje. We kozen verstoppertje en we 

maakten duidelijke regels tot waar we onszelf mochten 

verstoppen. Na verschillende potjes in de zon gespeeld te 

hebben, zetten we onze tocht verder richting het Franciscus 

hof. Na lang wandelen door hoog gras en hier en daar een 

doorn, kwamen we aan bij het Franciscus hof en mochten we 

hier een ijsje eten. Dit was heel lekker en vooral verfrissend 

met dit weer. Na deze lekkernij zetten we onze toch verder 

naar de Chiro, we hadden niet voor niks een ladder bij. We 

kwamen daar, en zetten de ladder tegen de muur. Natuurlijk wilden we eens gluren naar de 

meisjes. Toen onze ogen genoeg hadden gezien gingen we verder en maakten we een korte 

tussenstop bij leider Lars, we kregen allemaal een heerlijke frisse chocomelk. Hierdoor konden 

we het laatste stukje 

richting de KSA verder 

zetten zonder al te 

veel moeite. We 

kwamen aan en daar 

stonden mama en 

papa alweer op ons te 

wachten. Wat ging de 

tijd vandaag toch snel. 

Het was weer super 

leuk, en kijk alweer uit 

naar volgende week.  

 

 

 

 

 

 

 



Laddercompetitie 

Op een zonnige zondag verzamelden de Poefkes zich om 2 uur weer allemaal op de KSA voor 

een plezante namiddag. Toen iedereen er was kregen we te horen welk spel we zouden doen: 

laddercompetitie! Bij de laddercompetitie is het de bedoeling dat je door het uitdagen van je 

tegenstanders door opdrachten naar de top van de ladder klimt. De opdrachtjes bestonden 

onder andere uit: marshmallows eten, kogel-werpen, kubben, … en nog veel meer kleine 

uitdagingen. De stand bij de start werd bepaald door een rondje blad-steen-schaar. Toen 

iedereen zijn naamkaartje had versierd werden deze op de ladder gehangen en kon de 

competitie echt beginnen. Na enkele keren te zijn uitgedaagd stond de ploeg van de leiding al 

snel onderaan de ladder… Bij de Poefkes ging het er spannend aan toe, iedereen wilde de 1ste 

plaats bemachtigen. Toen het alweer bijna 5 uur was, was het tijd om het spel af te ronden en 

de winnaar bekend te maken. Iedereen werd ook nog beloond voor zijn deelname met een 

marshmallow en toen was het alweer tijd om naar huis te gaan. 

 

 

 

Stratego extreem 

Zondag ochtend we worden gewekt door de haan van de buurman. Het was weer zondag en 

dat betekent voor ons KSA-dag. Ik trok mijn kleren vol enthousiasme aan, en of ik er weer zin 

in had om mijn vrienden terug te zien. We vertrokken met z’n alle richting de KSA waar de 

leiders ons opnieuw stonden op te wachten. We gingen vandaag levend stratego spelen, niet 

op de KSA zelf maar in het speelbos achter de KSA. We vertrokken super enthousiast naar daar. 

Eenmaal daar werden er twee groepen gemaakt. Team rood ging met Lars & Jasper mee, team 

blauw met Siemen & Tijs. De strijd kon beginnen. Team blauw koos voor de aanval, waardoor 

ze team rood dwongen om te verdedigen. Maar na lang verdedigen kwam rood er toch als 

winnaar uit en kon het zelf eindelijk gaan aanvallen. Met z’n alle trokken we in de aanval. Maar 

ook hier hetzelfde verhaal de verdediging was de aanvallers te slim af. Met een snelle zet van 

team blauw wisten ze de vlag te veroveren en veilig naar hun kamp te brengen. Maar rood 

wilden het daar niet bij laten en eisten een herkansing. Uitdaging aanvaard door blauw. Het 

spel startte opnieuw, deze keer was het evenwichtiger dan de eerste keer. Na lang een lange 

strijd nam rood de bovenhand, maar toen we de vlag wisten liggen was het jammer genoeg 

alweer tijd om terug naar de KSA te gaan. De leden besloten om het op een gelijke stand te 

laten eindigen. Geen verliezers, maar wel allemaal winnaars. Eenmaal terug op de KSA waren 

we moe en zochten we de schaduw op. Nu was het nog enkele minuten wachten tot mama en 

papa er weer waren. Wat was het toch weer leuk vandaag. 

 

 



Jong-Knapen 
Openingsactiviteit 
Op de eerste zondag van de KSA hebben de Jong-Knapen eerst kennis gemaakt met de nieuwe 

groep, daarna hebben we een paar leuke kennismakingsspelletjes gespeeld waardoor we elkaar 

iets beter hebben leren kennen. Toen zijn we naar het voetbalveld gegaan en hebben we 

gehonkbald en gekeken wie het verste kon gooien met de krachtbal. Ook hebben we nog 

eventjes gevoetbald, als laatste zijn we terug naar de KSA lokalen gegaan om te genieten van 

overheerlijke hotdogs en hebben we nog even gepraat over iedereen zijn hobby’s en wat we 

leuk vinden om te doen als we ons vervelen.  

Recht op recht 

De Jong Knapen hebben recht op recht gespeeld, we 

hadden een ladder meegenomen voor de zekerheid. Een 

paar minuten later kwamen we ons eerste obstakel 

tegen, namelijk een hek. We klommen eroverheen met 

een ladder en gingen verder op pad. Toen kwamen we in 

een veld waar we even gestopt waren en hebben we 

gekeken wie het hoogst op de ladder kon klimmen 

zonder ondersteuning, wat toch wel wat moeilijker is dan 

het lijkt. Maar moedig als de Jong-Poefkes gingen ze deze 

uitdaging niet uit de weg. Snel daarna kwamen we al in 

het eerste bos waar we moesten opletten zodat we niet 

vielen over de heuvels en gaten in de grond. Na eventjes 

wandelen door de bomen zijn we gestopt om in de 

bomen te klimmen, waar we hoger raakten dan we 

verwacht hadden. Na het bomen klimmen zijn we verder 

op pad gegaan en zijn we in een groot veld met hoog gras 

aangekomen waar we verstoppertje hebben gespeeld. 

Na een paar keer iedereen gevonden te hebben zijn we weer verder gaan wandelen, waar we 

in een heel dicht bos kwamen. Dit was een beetje 

moeilijk om erdoorheen te raken door de ladder die we 

bij hadden en de vele grachtjes in de grond. Eenmaal uit 

het bos zijn we terug naar de KSA vertrokken. Toen we 

bijna op de KSA waren namen we een kleine omweg om 

een overheerlijk ijsje te halen bij het Franciscushof. Na 

het heerlijke ijsje zijn we teruggegaan naar de KSA. Om 

het laatste halfuur te vullen zijn we nog even naar de 

bosuil gegaan, om daar in de manden te slingeren en in 

het hamsterrad te rennen om te kijken hoe snel we 

konden gaan. Hierna zijn we terug naar de KSA gegaan 

en was de zondag alweer voorbij gevlogen. 



Online Quiz 

De Jong Knapen hadden een online activiteit 

gespeeld, aangezien het coronavirus in de 

weg zat was dit de enige manier om een 

activiteit te doen. In het begin duurde het 

even voordat iedereen in het gesprek kon 

komen, maar eenmaal iedereen er was 

hebben we bijgepraat over hoe het met 

iedereen ging en wat ze allemaal gedaan 

hadden in de tijd dat we ze niet meer gezien 

hadden. Na een tijdje gepraat te hebben zijn 

we begonnen met de eerste ronde. Dit was 

een quiz. In het begin was het even 

uitvogelen hoe we de antwoorden konden 

krijgen zonder dat het één grote chaos werd. 

De quiz bestond uit verschillende thema’s 

zoals: sport, algemene kennis, dieren en 

sociale media. We hebben even liggen 

brainstormen en na we de beste oplossing 

hadden gevonden konden we verder met de 

quiz. Op het einde van de quiz hadden we de 

punten van iedereen en namen we even een 

pauze om te vragen wat ze ervan vonden. 

Ook hadden de leden een paar leuke 

moppen vertelt. Ronde 2 was een logo 

ronde, wat dus inhoud dat wij een logo 

lieten zien en de leden zo snel mogelijk 

moesten raden van welk bedrijf dat was, 

waar we merkte dat ze best veel wisten te 

raden. De laatste ronde van de online 

activiteit waren verschillende 

woordgrappen, waar we 2 voorwerpen 

lieten zien en zo een samengesteld woord 

hadden gemaakt zoals schroevendraaier, 

kei-sterk, hekwerk etc. Na de laatste ronde 

hebben we iedereen zijn punten berekend en waren 2 leiders bij de beste 3 een zakje 

paaseitjes gaan neerleggen voor de deur zonder ze het door hadden. Toen ze terugkwamen 

vertelde we dat ze bij de voordeur moesten kijken en kwamen ze verrast terug voor de 

computer. Op het einde hebben we nog een beetje gepraat en moppen getapt en hebben we 

onze activiteit rustig afgerond.  

 

 



Chillen bij de zandhoop 

Laatst hebben de Jong Knapen en 

Poefkes samen een activiteit 

gedaan. We zijn begonnen met 

een wandeling naar de zandberg. 

Toen we daar aankwamen hebben 

we even gespeeld en zijn daarna 

verder gegaan met verstoppertje, 

wat moeilijker was dan we 

dachten. Na een paar rondes 

verstoppertje zijn we verder gaan 

wandelen door de velden wat 

traag ging door het hoge gras en 

de losse veters. Eenmaal uit het 

hoge gras kwamen we aan op een 

zandpad wat veel beter liep dan 

de velden. Toen zijn we richting 

het Franciscushof gegaan om een ijsje te gaan halen zodat we konden afkoelen van het warme 

weer. Aangekomen bij het Franciscushof gingen we in kleine groepjes om de beurt een ijsje 

halen, wat wel een tijdje duurde door de vele mensen die hetzelfde idee hadden. Na eventjes 

wachten hadden de laatste een ijsje en zijn we op ons gemak gaan zitten om rustig ons ijsje 

op te eten. Toen iedereen zijn ijsje ophad gingen we rustig terug naar de KSA om daar nog 

eventjes in het bos te spelen. Daar hebben we nog eventjes verstoppertje gespeeld en plezier 

gehad met de takken die we hadden gevonden. Net voor 5 uur kwamen de Knapen langs met 

zelfgebakken wafels en hebben we nog even genoten van de overheerlijke wafels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feestdagenspel 

De Jong Knapen hebben het 

feestdagenspel gespeeld. Waar we een 

paar feestdagen die we gemist hadden 

door corona toch konden vieren. Onze 

eerste feestdag was carnaval, wat we 

gevierd hadden door op blikjes te 

schieten om zo te kijken wie de beste 

schutter van de Jong-Knapen is. Zo 

hadden we gezien dat ze allemaal best 

goeie schutters waren de bijna alles 

geraakt hadden. De tweede feestdag 

was Pasen, dit hebben we gevierd door 

snoepjes in het bos langs de KSA te 

verstoppen. Toen alle snoepjes 

verstopt waren hebben we de leden 

laten zoeken, wat ze best goed deden. 

Toen we het laatste snoepje gevonden 

was hadden we de Sjoemie Boemie 

challenge gedaan, de bedoeling is dat je 

zoveel mogelijk spekjes in je mond doet 

en elke keer als je een spekje in je mond 

stopt moet je “Sjoemie Boemie” op een 

verstaanbare manier zeggen. Je mag de 

spekjes niet doorslikken en wanneer je 

het niet meer kan verstaan ben je af. Zo 

hebben we gelachen over de blikken die gemaakt werden tijdens het bijstoppen van spekjes. 

Als laatste feestdag hadden we Halloween gepakt. Hiervoor moesten de leden een tocht door 

het donder doen. Dit hebben we gedaan door de leden een blinddoek op te doen en allemaal 

op een willekeurige plek te zetten in het bos. Wanneer de leider geluid begon te maken 

moesten de leden zo snel mogelijk naar die plek gaan en de leider aanraken, de andere leiding 

zorgde ervoor dat de leden niet tegen bomen of struiken aanliepen. Degene die als eerste de 

leider aanraakte was gewonnen. Hier hebben we ons een tijdje mee bezig gehouden. 

 

 

 

 

 



Knapen 
Sport en spel 

Het was 2 uur toen onze activiteit begon. 

Voordat we starten met het spel ontsmetten we 

onze handen. We gingen alvast naar het 

voetbalveld, terwijl onze leiders het materiaal 

haalden. Voor het spel verdeelden we ons in 2 

groepen. In de eerste groep zat Robbe, Seppe en 

ik. De andere groep bestond uit Jasper, Jarno en 

Chieleke. Het eerste spel dat we speelden was 

trefbal. Natuurlijk won mijn groep en stonden 

wij met 1-0 voor. Hierna hebben we honkbal 

gespeeld waarbij het eerste attribuut om mee te 

slaan een honkbalknuppel was, deze ronde 

waren wij ook gewonnen. Hierna hebben we in 

plaats van een honkbalknuppel een schup 

gebruikt. En hierna hebben we ook nog geslagen 

met een zware plaat, aangezien ons team elke 

ronde is gewonnen werd de stand al 2-0. Nu 

moest de andere groep toch beter zijn best gaan 

doen. Nu gingen we bowlen, het andere team 

gooide beter dan ons waardoor ze ook een 

puntje hadden. Nu begonnen we aan het laatste 

spel, we gingen namelijk penalty’s trappen. Mijn 

groep won weer en dus hebben we deze 

activiteit met   3-1 gewonnen. Omdat het alweer 

haast 5 uur was hebben we nog even 9 maanden gespeeld. Het was weer een leuke 

zondagnamiddag  waar we veel plezier hebben gemaakt.  

Jelle V. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bolletje-pijltje 

Het was weer een zondagnamiddag dus vertrok ik met 

mijn fiets na de KSA. De leiding had vooraf een route 

uitgestippeld. We moesten dan van het bolletje naar het 

pijltje gaan. In het begin was het niet meteen een succes 

en waren we fout gelopen. Gelukkig hadden we na een 

tijdje door hoe het werkten. Eerst gingen we vanaf de 

KSA richting het Franciscushof en vervolgens naar het 

kanaal. Onder de brug stonden Seppe en Nickert ons op 

te wachten. Hier hebben we een drinkpauze gehad, en 

hebben we enkele opdrachten moeten doen voordat we 

verder mochten vertrekken. We liepen verder langs het 

kanaal en toen kwamen we aan bij het Riet. Hier stond 

de leiding al klaar met een tafel met bekers water. We 

gingen namelijk waterpong tegen elkaar spelen. 

Vervolgens volgden we de aanwijzingen verder en 

kwamen we aan bij de molen. Hier hebben we voor zo 

lang mogelijk handstand gedaan. Nu moesten we nog 

verder richting de KSA. Toen we daar aankwamen was 

het al haast 5 uur dus zat onze leuke dag er alweer op.  

Jasper 

Vlot bouwen 

Het was weer 2 uur dus stonden we klaar om te beginnen. Voor deze activiteit hadden we al een maand 

flessen gespaard, zodat we hiermee een vlot zouden kunnen bouwen. We startten met onze materialen 

samen te zoeken. We pakten sjorpalen, touw, ducttape, en onze verzamelde flessen. We hebben eerst 

een constructie van hout gemaakt door de palen aan elkaar te sjorren. Hierna hebben we deze op 4 

stoelen gelegd. We hebben 2 grote tonnen eraan vastgemaakt. De rest hebben we opgevuld met onze 

verzamelde flessen. We hebben de flessen aan elkaar gemaakt met ducttape en touw. Nu moeten we 

hopen dat ons vlot zal blijven drijven. In de zomer bij goed weer kunnen we dus meteen op het water 

gaan. Nadat het vlot afwas hebben we deze nog in de buitenberging gezet en hebben we nog 

weerwolven gespeeld. Nu zullen we wachten op mooi weer zodat we snel ons vlot kunnen gebruiken.  

Robbe 

 

 

 

 

 

 

 



Stratego  

Vanop de KSA vertrokken we naar het speelbos, daar gingen we stratego spelen. Eerst maakten we 2 

teams. Deze waren Jarno en ik tegen Robbe en Jelle. Voor het spel hadden we 1 spel kaarten nodig. Het 

ene team krijgt de rode kaarten en de andere de zwarte. Hoe hoger je kaart, hoe beter. De aas kan enkel 

door een 2 worden uitgeschakeld of met blad-steen-schaar tegen de andere aas. Eerst hebben beide 

teams een kamp gebouwd, waar ze een  vlag hebben verstopt. Het is de bedoeling om de vlag van het 

andere team in je eigen kamp te krijgen. Ook is er een bom in het spel namelijk de 8. Als je deze aantikt 

is zowel de bom als de andere aan. Indien je aan bent moest je terug naar je eigen kamp om een nieuwe 

kaart te krijgen. Ik en Jarno hadden de tactiek dat Jarno, Robbe en Jelle afleidden en ik de vlag ging 

pakken. Dit lukte de eerste 3 rondes, want wij wonnen deze namelijk allemaal. Na een paar spelletjes 

vertrokken we terug na de KSA. Omdat het zo een warm weer was zijn we daarna nog naar het 

Franciscushof. Hier hebben we een lekker ijsje gegeten en hebben nog een klein toertje gewandeld 

terug naar de KSA. Eenmaal terug op de KSA hebben we nog kleine spelletjes gespeeld. Hierna fietste ik 

terug na huis na een leuke dag.  

Jasper 

Wafels bakken 

Deze zondag hebben we zelf wafels gebakken. Eerst heeft 

Jasper het eigeel en eiwit van elkaar gescheiden. Na een 

lange tijd is dit toch nog goedgekomen. Hierna hebben we 

het eiwit opgeklopt met een mixer, toen het stijf genoeg was 

hebben we dit boven ons hoofd gehouden om te kijken als 

het goed was. Hierna hebben we alles samengegooid en 

gemixt. Allemaal in de volgorde volgens Seppe zijn recept. 

Toen het deeg klaar was konden we beginnen met bakken. 

We hadden 2 wafelijzers en nog 1 wafelijzer dat we op het 

vuur konden leggen. Hiervoor hebben we eerst nog in de ton 

vuur gemaakt, zodat we hierop de wafels konden maken. 

Toen we het deeg in het wafelijzer bovenop het vuur deden 

en erop legde was het binnen de 10 seconde al klaar. Dit was 

dus veel sneller dan dat we verwacht hadden. Nu konden we 

eindelijk proeven als het te eten was. En ja, ze waren heel 

lekker. Nu hebben we nog de hele namiddag wafels kunnen 

eten en bakken. We hadden zelfs zoveel deeg dat de andere 

groepen ook wafels konden pakken.  

  



Jong-Hernieuwers 
Moord oplossen 
Het was weer een mooie zondag ochtend, de 

vogeltjes waren aan het fluiten, het zonnetje 

scheen en we mochten weer naar de KSA. 

Iedereen was zoals gewoonlijk weer heel erg 

uitgelaten bij het zien van de toffe leiders, ze 

waren er weer alle drie. Voor we aan de 

activiteit begonnen, bewonderden we eerst 

de staalharde inzet van onze leiders om ons 

elke week zo thuis te laten voelen op de KSA. 

Toen we dit hadden gedaan was het tijd voor 

de activiteit. Leider Alexander vertelde ons 

dat we een moord gingen oplossen. Er 

heerste meteen een golf van onrust. We 

vroegen ons af wie er dood was en of een van 

de leiders iets met de moord te maken had. 

Gelukkig stelde Alexander ons gerust door te 

zeggen dat het een fictieve moord was, 

iedereen was opgelucht en we begonnen met veel plezier aan de activiteit die onze leiders met 

zeer veel moeite in elkaar hadden gestoken. We moesten de moord oplossen door gebruik te 

maken van oude brieven van de vermoorde man, zijn gsm, zijn computer en zijn post. Tijdens 

de activiteit amuseerde iedereen zich rot, er werd die dag een record aan denkactiviteit op het 

KSA-domein gemeten! Door het harde werk van iedereen en natuurlijk ook de hulp van de 

leiders, hebben we de moord op kunnen lossen. De schuldige bleek een vriend van de man te 

zijn die gevoelens voor hem had, maar hij had de man slecht over hem horen praten. Dit zorgde 

voor een groot liefdesverdriet. En zoals wij 

allemaal weten doet de liefde wat met een 

mens. Nadat we de moord hadden opgelost 

voelden we ons echte helden, we waren zo in 

het spel opgegaan dat we ons nog amper 

realiseerden dat het een fictieve moord was. 

De leiders hadden dus weeral voor een heel 

goede activiteit gezorgd, zoals ze dat eigenlijk 

elke week doen. Daarna zijn we nog even gaan 

voetballen, leider Wim en Alexander toonden 

hun uitstekende voetbalkunsten, Alexander 

heeft ondertussen al een profcontract 

klaarliggen. Jarne daarentegen hield zich bezig 

met het verdedigen van de goal, met een 

aantal prima reflexen wist hij zijn netten 

schoon te houden.Toen we klaar waren met 



voetballen gingen we terug naar het KSA-gebouw om daar nog wat op te ruimen rondom de 

lokalen. Wij als Jong-Hernieuwers vinden het erg belangrijk dat kinderen zich in een propere 

omgeving kunnen ontwikkelen, zoals wij dat vroeger ook hebben kunnen doen. Wij steunen 

dan ook zeker de mooimakers, die zich dag in dag uit inzetten om zwerfvuil op te gaan rapen. 

Toen was het helaas alweer 5 uur, iedereen vond het jammer dat ze weer afscheid van elkaar 

moesten nemen. Normaal sluiten wij onze activiteit altijd af met een grote groepsknuffel, met 

opperbevelhebber Jarne in het midden. Maar door de corona omstandigheden is dit al een 

lange tijd niet meer mogelijk       . Wij als jong-hernieuwers willen ook nadrukkelijk onze leiders 

bedanken om er elke zondag, wanneer het mogelijk was, te zijn om ons 3 uur lang te 

entertainen. Het is natuurlijk niet makkelijk om in de huidige omstandigheden activiteiten te 

maken, rekening houdend met de 1.5 meter regels, …Er klinkt gezang: *merci Jarne merci Jarne 

merci, merci leider Wum merci leider Wum merci, merci Alexander, merci Alexander merci* De 

Jong-Hernieuwers willen bij deze ook iedereen die deel uitmaakt van de KSA, ouders, oma’s en 

opa’s, tantes en nonkels, jongens en meisjes, honden en katten, en tijgers ... En ook olifanten 

een heel fijne vakantie wensen.  

Met vriendelijke groet  

Tibo Vaesen 

*mic drop* 

 

 

 

 

Zondagochtend 8.30 uur, de wekker gaat, 

wat een pijnlijk gevoel. Totdat ik opeens 

een bericht zag van onze (hoofd)leider met 

de vraag “wie komt er vandaag allemaal na 

de KSA?”. Vol enthousiasme stuur ik 

“aanwezig”. Met een glimlach tot achter 

mijn oren trek ik mijn ‘s zondags kostuum 

aan en ga ik naar onder. Na nog wat voor 

school gewerkt te hebben merk ik dat het 

tijd is om te vertrekken. Door de huidige 

maatregelen omtrent het coronavirus 

spreken wij met onze groep af op de 

parking van DE trekpleister van lille “de bosuil” om samenscholing en vermenging van andere 

groepen te vermijden. Toen we eenmaal voltallig waren vertelde de leiders wat we vandaag 

gingen doen. “Uien tocht” vol vragen werd ons een ajuin toegeworpen. Michiel die niet vies is 

van een ajuintje begon er meteen van te snoepen, maar dat was niet de bedoeling. We werden 

in 2 groepen opgesplitst, de eerste groep vertrok met de ajuin terwijl de andere groep vol 

ongeduld hun beurt afwachten bij de leiders op de parking. De bedoeling was om elkaar 



duidelijk te maken waar 

de kopgroep heen ging 

door met een ajuin een 

geurspoor achter te laten. 

De achtervolgers moesten 

aan de hand van deze 

aanduidingen proberen te 

achterhalen waar de 

wederhelft van de groep 

zich bevond. De eerste 

keer was bestemming x 

het pleintje. Wanneer het 

speurwerk van de 

achterliggers was 

opgeknapt en de eerste 

groep gevonden was 

wisselde we van functie. 

Nu had groep 2 door dat het verdomd moeilijk was om aan de hand van een ajuin de weg te 

vinden en besloten ze een zoete wraak te nemen op de eerste groep. Na een hoop gezoek en 

gevloek, waren we terug allemaal samen. Na dit super leuke en originele spel hebben we nog 

even gevoetbald en hieruit bleek dat er meer talent in onze groep zit dan gedacht. Als afsluiter 

hebben we nog even “wolfje wolfje hoe laat is het” gespeeld. En plots was het 17.00 uur, wat 

jammer! Normaal gezien sluiten wij als Jong-Hernieuwers ons weekend af met een heerlijke 

pak friet en massa’s snacks van bij de plaatselijke frituur maar dit is helaas niet mogelijk 

vanwege de maatregelen die we opgelegd kregen in verband met het coronavirus. Erg 

vervelend, maar jongens toch, wat hebben we ons toch weer kostelijk geamuseerd met dank 

aan onze SUPER leiders!  

Bedankt Wim, Alexander en Jarne voor het leuke jaar boordevol vermaak! 

 

Mats Theunissen                   

  



Kamp 2021 

Algemeen 
Dit jaar zal ons kamp er terug iets normaler uit zien dan vorig jaar. Alhoewel de maatregelen 

niet volledig verdwijnen zijn ze wel soepeler dan vorig jaar. We mogen bijvoorbeeld in bubbels 

van 100 personen op kamp gaan, waardoor we waarschijnlijk slechts met zijn allen één grote 

bubbel mogen vormen. Hierdoor hoeft de wei niet meer zo worden ingedeeld dat twee 

groepen volledig afzonderlijk van elkaar alles kunnen doen. 

Wanneer? 

De Jong-Poefkes en de Poefkes zullen op kamp gaan van zondag 25 juli tot vrijdag 30 juli. De 

Jong-Knapen, Knapen en Jong-Hernieuwers zijn op kamp van dinsdag 20 juli tot vrijdag 30 juli. 

Locatie 

Goed nieuws! We trekken dit jaar terug richting Wallonië. 

Het adres van de boer is Solwaster 29, 4845 Jalhay. De wei 

licht op een andere locatie en kan terug gevonden worden 

op google-maps via volgende link: 

https://goo.gl/maps/ww43GpxV8eSjcSHJ9 (of scan de QR-

code hiernaast). 

Prijs 

10 dagen kamp: 

• 1ste kind    € 110 

• volgende kinderen  € 90 

5 dagen kamp    € 65 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/ww43GpxV8eSjcSHJ9


Vervoer 

We  zullen  dit  jaar  niet  met  het  openbaar  vervoer  naar  de  wei  reizen  en  zullen  ook  niet 

terugkomen met een bus. Het is de bedoeling dat alle leden naar de wei gebracht worden, en 

na het kamp ook terug worden opgehaald aan de wei door de ouders. 

Brengen: Dinsdag 20 juli om 14u00. (10 dagen) 

Brengen: Zondag 25 juli om 14u00. (5 dagen) 

Halen: Vrijdag 30 juli om 11u00. 

Koffers 

De Jong-Poefkes, Poefkes, Jong-Knapen en Knapen moeten hun koffer zelf meepakken wanneer 

ze  naar  de  wei  komen. Enkel de Jong-Hernieuwers mogen hun koffer  meesturen met  de 

camion. Ze moeten hun koffer op vrijdag 16 juli naar de KSA brengen voor 17u00 ’s avonds.  Een 

volledig overzicht van wat je moet meepakken vind je verderop in deze tekst. 

Bezoekdag 

Zoals iedereen  waarschijnlijk  verwacht  had zal  de  bezoekdag ook dit  jaar  niet mogen 

doorgaan. Zondag 25 juli zal enkel dienen om de Jong-Poefkes en Poefkes te brengen naar de 

kampweide.  

Om het gebrek aan een bezoekdag te compenseren zullen we voldoende foto en filmmateriaal 

posten op facebook zodat jullie toch een idee krijgen van de zotte avonturen die we meemaken. 

Bagage 
Wat neem je dit jaar best mee? Ongeveer hetzelfde als andere jaren, maar we vragen wel nog 

enkele extra producten mee te nemen. Hieronder een overzicht: 

Voor aan uw lijf 

- KSA t-shirt ( verplicht!) 

- Korte en lange broeken 

- Warme truien ( tegen de avondkou! ) 

- Zwembroek 

- Regenkledij 

- Ondergoed 

- T-shirten of hemden 

- Zakdoeken (liefst papieren) 

- Pet of hoed 

Voor aan uw voeten 

- Botten, praktisch tegen ochtenddauw en modderige stukken 

- Stevige wandelschoenen voor op tocht 

- Sportieve schoenen, om te spelen en te lopen 



- Schoeisel voor in de beek 

- Sokken, sokken, sokken !!! ( neem liever te veel dan te weinig mee ) 

Poetsgerief 

- tandpasta en tandenborstel, beker 

- washandjes 

- Biologisch afbreekbare zeep 

- Borstel, sjampoo, zjél 

- Scheermesjes en scheerzeep, deodorant tegen de lijfgeur 

- Oorstokjes, flosdraad, geurvreters 

- Handdoeken ( denk eraan, indien mogelijk gaan we zwemmen! ) 

- Toiletzak om alles bij elkaar te steken 

Boorddocumenten 

- Identiteitskaart 

- Schrijfgerief: pen, briefpapier, omslag  (postkaarten & zegels zijn te koop op kamp) 

Voor te slapen 

- Slaapzak 

- Veldbed of luchtmatras uit degelijk materiaal 

- Zaklamp voor ’s nachts ( denk aan reservebatterijen ) 

- Knuffeldiertje voor eenzame nachten, geen levend 

- Pyjama of nachtkleedje 

Om te eten 

- Gamel, bestek en drinkbeker om alles te verwerken 

- Afwashanddoek voor uw getuig zuiver te maken (neem er voldoende mee zodat je 

regelmatig een nieuwe kan gebruiken) 

- Drinkbus voor mee te nemen op dagtocht 

Extra’s 

- Zakgeld, hier een getal op plakken is moeilijk, maar overdrijf niet! 

- 5 strips voor de stripotheek!!! 

- Rugzak 

- Zonnecrème 

Extra hygiëne 

- Biologische zeep 

- Ontsmettende handgel 

- 2 mondmaskers (indien ouder dan 12 jaar) 

 

Geen elektrische apparaten: radio’s, gameboy’s, mp3-spelers, i-pods, laptops, GSM’s, 

playstations, microgolfovens of telefooncellen. 



 

Vooraleer je alles in je koffer propt, kan je best alles van je naam voorzien, zodat niets verloren 

kan gaan. We vragen aan de ouders om samen met hun zoon hun koffer in te pakken zodat ook 

zij weten wat hun zoon meeneemt. Neem kleren mee die tegen een stootje kunnen, je zondags 

kostuum of dure spullen laat je best thuis. Je kan best ook een rugzakje meenemen, dit is handig 

tijdens de dagtocht of om te gaan zwemmen ! 

Post 
Onze leden ontvangen graag post. Wil je ons een briefje of een pakketje sturen? Dan kan je dit 

best naar de boer verzenden. Die zal er voor zorgen dat de post tot bij ons geraakt. 

Het adres van de boer is: 

Solwaster 29 

 4845 Jalhay 

België 

 


