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Voorwoord 

Beste ouder of lid, zoals elk jaar zetten wij traditioneel met onze oudste groepen 
een stapje in de wildernis van de Ardennen. Dit voor 10 dagen lang. Voor 
sommigen is het een vaste activiteit waar ze een heel jaar lang naar uitkijken, 
voor anderen is het de eerste keer zolang van huis weg. 

Wat mogen jullie verwachten? Het groot kamp is volledig anders dan het klein 
kamp. In plaats van in gebouwen, slapen we in tenten waar we alleen voorzien 
zijn van bomen, een beek en vree veel morre. Koken doen we s’ middags op een 
houtvuur, ons wassen doen we in de beek en het belangerijkste, we maken vré 
veel leute.  

Bij de aankomst zetten we ons kamp op. Elke groep heeft zijn vendel. Dit vendel 
bestaat uit een slaaptent (patrouille-tent), een bagagetent (senior-tent), een 
(zelfgesjorde) tafel en een vendelvuur, wat eigenlijk een grote barbeque is 
gemaakt van een goe aantal emmers artisanale morre. Op deze barbeque 
moeten de leden en leiding erin slagen een deftige maaltijd te bekokstoven.        
S ’avonds kan men zich verwachten aan een 7 gangen menu door onze 
kookouders Scheepke en Barre. Oja, we hebben ook een volwassen begeleider 
die een klein lepelke in de pap te roeren heeft. Deze luistert naar de naam Poort. 
Of “Put” voor de maten. 

Het kamp wordt grotendeels gevuld door zelf in elkaar gestoken spelen. Deze 
zijn allemaal rond een bepaald thema. Misschien heeft het voorblad het thema 
van dit jaar al verraden, want het is ‘Wereld Oorlog III”! Al onze activiteiten en 
traditionele spelen worden ondergedompeld in dit thema. Vergeet dus zeker jullie 
beste camouflage-outfit niet. We hebben echter vernomen dat er een millitaire 
drill, onder de vorm van een tweedaagse staptocht, zal plaatsvinden. Dus het is 
aangeraden om deftige stapschoenen mee te pakken.  

Afleiding kan in een oorlog tot de dood leiden dus gelieve technologie niet mee te 
nemen, anders zal dit in beslag genomen worden door de sergeanten. Geen 
mogelijkheid om mama en papa te bellen dus, maar contact met het thuisfront 
zal wel mogelijk zijn via de post.  

Het eten zal dus zelf gekookt moeten worden en de afwas volgt natuurlijk ook, 
dit is geen vraag maar moet gewoon gebeuren. Er wordt dus enige 
zelfstandigheid verwacht van jullie. Mocht het echt nodig zijn zullen scheepke en 
barre even vervangende mama en papa zijn, ze hebben namelijk zelf 4 kleine 
mannen rondlopen op ons kamp! 

Ik hoop dat jullie het zien zitten want ik ben er zeker van dat het weer een zalig 
kamp zal worden! 

 

Tot dan, 

MAJOOR TACK 

 



Vertrek – 6 Augustus 

We vertrekken om 6 augustus met de trein richting het front. Alle leden worden 
verwacht aan het Station van Waregem om 8u10 Stipt! Vergeet niet jullie 
uniform aan te doen. Hier krijgen jullie nog even tijd om afscheid te nemen en 
ondertussen ook de SIS – kaart of identiteitskaart af te geven.  

De rit duurt 5 uur van Waregem naar Belvaux, we verwachten van jullie dat je 
s’ochtends flinkt wat boterhammen verorberd en ook een deftig lunchpakket 
maakt voor s’middags. Koekjes en drank voor onderweg zijn ook een 
aanrader. 

Dit is het traject dat we afleggen. 
Eens in Grupont aangekomen moeten we nog zeven kilometer wandelen, zorg 
dus dat jullie voorzien zijn van goede stapschoenen bij het vertrek! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankomst – 15 Augustus  

We komen terug op 15 augustus op perron 1 in het station van Waregem 
omstreeks 18u52. Hier kunt u uw soldaat terugvinden. Loop zeker niet weg eens 
de trein gestopt is, er volgt namelijk nog een slotformatie. Nadien kunt u uw 
bagage komen afhalen aan de lokalen te waalmeers. Vergeet ook niet uw SIS 
kaart of identiteitskaart terug te vragen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bagage 
 

Heel belangrijk is dat elk lid zijn uniform niet in zijn bagage steekt. Dit moet men 
aandoen bij het vertrek, vergeet dit niet!!! Een uniform bestaat uit een korte 
broek, een KSA-T-shirt en een das.  Een das en T-shirt kan je altijd vinden bij 
Hannes Demuynck, dit tegen de prijzen van respectievelijk 3 en 5 euro.  

Kinderpaspoort, identiteitskaart of SIS-kaart dient bij vertrek te worden 
afgegeven aan onze EHBO-verantwoordelijke.  

U zoon is verplicht om een uniform mee te hebben op kamp want bij formatie 
moeten ze altijd aantreden in uniform anders kan er hen wel eens een leuke 
verrassing te wachten staan 

Wat mee te nemen? 

Kleding:  

 T-shirts 
 Korte broeken 
 Lange broeken 
 Kousen 
 Truien 
 Ondergoed 
 Regenkledij 
 Zwembroeken 
 Pyjama 
 Ves 

 
 



Schoenen: 

 Stevige stapschoenen (we gaan immers op 2-daagse) 
 Sportschoenen 
 Waterschoenen (we willen onze voeten beschermen tegen de 

scherpe stenen in de beek) 
 Laarzen 

 
Keuken: 

 Gamel 
 Bestek 
 Drinkbeker  
 Schilmes 
 Keukenhanddoeken (2 stuks) 

           

Hygiëne:  

 Handdoeken 
 Badhanddoek 
 Washandjes 
 Zakdoeken 
 Tandenborstel en tandpasta 
 Kam 
 Zonnecrème 
 Oorstokjes 

 
Diversen: 

 Een stevige luchtmatras (veldbedden zijn niet ideaal  in een 
patrouilletent, dus liefst een luchtmatras) 

 Slaapzak 
 Zaklamp (met voldoende batterijen) 
 Schrijfgerief en adressen 
 Een beetje zakgeld om kaartjes en postzegels te kopen 
 Lunchpakket voor de eerste middag!!! 
 2e keer: uniform NIET in bagage steken maar aandoen bij 

vertrek 
 Steek alles in een goede trekrugzak (nodig op 2-daagse) 
 
Belangrijk: om hopen verloren kledij te vermijden: 

NAAMTEKEN ZOVEEL MOGELIJK KLEDIJ VAN UW ZOON!!!  
(ook Johnies! En echt alles mag genaamtekend worden, van kousen over 

ondergoed tot tandenborstel)  

 

 



Wat nemen we NIET mee? 

 Zakmessen, katapulten, knuppels… of ander wapentuig  

 GEEN elektronica: dus GEEN gsm’s, GEEN computerspelletjes, 
GEEN laptops, GEEN mp3/4/ipod/ipad/i-alles. ( vinden we deze 
toch ? dan kan je hem de dag nadien wel eens terugvinden in de 
puree !) 

 Te veel snoep is ongezond. Op kamp wordt er lekker en 
voldoende gekookt zodanig dat elk lid zeker zijn deel kan krijgen. 
Te veel snoepgoed wordt sowieso afgenomen. Hetzelfde geldt 
voor frisdrank.  

 Geen drugs!  

 Knapen roken NIET. Bij juniors en seniors ( +16 jaar)  moeten de 
ouders toestemming geven aan de leiding om hun zoon te laten 
roken. Als er zonder toestemming toch gerookt wordt door de 
jongen in kwestie, kunnen de ouders er zeker van zijn dat zij 
hiervan op de hoogte zullen gebracht worden. Mag je en wil je 
roken op kamp dan zorg je zelf voor je materiaal. Op is op. Op 
kamp wordt er enkel op 3 vaste tijdstippen gerookt.  

 Geen alcohol: elke alcoholische drank gevonden door de leiding 
wordt in beslag genomen en aan de ouders bezorgd.  

 

 

Zeep?  

Ieder jaar trekken we ons tien dagen terug in de natuur. Maar dit zorgt uiteraard 
voor heel wat extra druk op het ecosysteem van de Ardennen. Omdat KSA Zulte 
op goede voet wil staan met de natuur, doen wij aan intensief sorteren en 
recycleren op kamp. Maar reeds enkele jaren gaan we ook verder. Sommigen 
onder jullie hebben misschien al gemerkt dat er geen zeep of shampoo op de 
bagagelijst staat. Tien dagen stinken dus?! Nee, integendeel, de leiding voorziet 
alle leden van biologisch afbreekbare douchegel en shampoo. Op die manier 
vervuilen we de beek en het grondwater niet.  

Dus laat jullie Nivea, Pantene, Fructis, l’oreal en andere toestanden maar zoveel 
mogelijk thuis. Jullie krijgen zeep en shampoo van ons zonder dat het jullie een 
cent meer kost. 
 

 

 



Bagage binnenbrengen? 
 

 

De bagage kan je binnenbrengen op 
woensdag 31 Juli van 18u30 tot 19u30.   
Dit aan de lokalen aan de Waalmeers. Later 
binnenbrengen is niet mogelijk. Je bagage 
steek je in een degelijke en stevige 
trekrugzak. We gaan immers met een 
volgeladen rugzak op tweedaagse. Als je dan 
een oud zakje moet meesleuren, is dit niet 
leuk. Denk aan je rug! 

 

 

 

 

 

 

Kostprijs en betaling van het kamp 
 
De kostprijs van het kamp is 140 euro. Dit kan men overschrijven of cash 
betalen bij inschrijving. Indien overschrijven kan je dit op volgend nummer 
tegen 15 Juli. 

BE64 0682 4386 0552. 
 

Gelieve de naam van uw kind te vermelden bij de overschrijving  
Annulatie van de inschrijving is mogelijk tot één week voor het begin van het 
kamp! Dit laat ons toe het volledige bedrag terug te storten. 
 

 

 

 

 

 

 



Adres & brieven schrijven 
 
Het postverkeer tijdens de oorlog loopt niet altijd van een leien dakje. Voor het 
thuisfront is het dus niet altijd makkelijk om hun zoon te bereiken in de 
loopgraven, maar onze ervaring leert dat dit meestal wel lukt. Hieronder vindt u 
het adres. Op kamp zelf heeft iedereen kans om kaartjes en postzegels ter 
plekke te kopen. 

 

 
 

 

 

 

Vragen & Contact 

Indien niet alles duidelijk is of u andere vragen heeft kan u altijd contact 
opnemen door een mail sturen naar leiding@ksazulte.be of contact op te nemen 
met 0470/68 49 91 voor dringende vragen. Als we op kamp zijn gelieve ons niet 
te storen met vragen zoals of het goed weer is. Uw zoon zal genoeg te vertellen 
hebben wanneer hij thuiskomt. Voor dringende zaken tijdens het kamp gelieve 
contact op te nemen met :  
 

Marc Van Steenberghe 
+32476/855114 

 

Tot dan! 
 

De Leiding 

KSA ZULTE 
Naam van de geadresseerde 

Rue des Onais 6 
5580 Belvaux sur Lesse 


