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Als je dit aan het lezen bent, weet je natuurlijk al wat je te wachten staat … het
aller leukste kamp staat weer voor de deur! Dit jaar zullen wij ons te pletter
amuseren in het kamphuis Pax in Lille. Het is gelegen in een rustige buurt vol
met natuur en een directe speelruimte rond het gebouw. Dicht bij het kamphuis
bevindt er zich ook een bos, dat kan dus ook zeker van pas komen :) Aarzel dus
zeker niet te lang en schrijf je in!

De kabouters zullen 5 dagen in Lille vertoeven. Na een 2-jarige corona editie
kunnen de piepjongknapen eindelijk weer de volle 7 dagen mee. Jongknapen
houden het er 10 dagen vol. De oudsten: knapen / jonghernieuwers /
hernieuwers doen daar nog een schepje bovenop en vertrekken al een dag
vroeger met de fiets richting de Antwerpse Kempen.

Verdere praktische informatie kan u terugvinden in dit boekje. Indien u toch nog
iets specifiek wilt weten, die niet hierin staat vermeld kan u altijd terecht bij de
leiders.

Jullie kampleiders 

Louis Laconte (0479/46.17.90) en Mathijs Rosseel (0492/87.33.05)

Gegroet beste KSA-ers en ouders!



Kampduur & kamp prijs:

Kabouters
Piepjongknapen 
Jonknapen 
Knapen
Jonghernieuwers
Hernieuwers

za. 16-21 juli 
do 14-21 juli 
ma. 11-21 juli 
zo. 10-21 juli
zo. 10-21 juli
zo. 10-21 juli

€ 110
€ 120
€ 135
€ 140
€ 140
€ 140

Kampwake

De kampwake gaat door op za. 9 juli om 18u303. Op de kampwake
breng je mee:

- je bagage
- de medische fiche met 2 klevertjes van je ziektefonds
- de rest van het inschrijvingsgeld (kan ook via overschrijven BE06     
  46762019 2122 met vermelding van de naam en de groep van uw  
  zoon/zonen)

Bij dringende oproepen kan u op kamp steeds terecht bij de kampleiding:

Mathijs Rosseel (0492/87.33.05)
Louis Laconte (0479/46.17.90)



Brieven verzenden naar het kamphuis:

Naam KSA'er
Kamphuis PAX

Zagerijstraat 25
2275 Lille

Op kamp krijgen de leden ook de mogelijkheid om zelf brieven te
verzenden naar mama & papa, naar opa & oma, naar vrienden of naar
wie ze maar willen.

Hiervoor verkopen wij op de kampwake postkaartjes van de KSA en
postzegels die dan uitgedeeld worden tijdens het kamp, zodat de
leden deze kunnen schrijven en verzenden. Je kan natuurlijk ook
zelf een envelop (met het adres reeds op) en postzegel meegeven
aan uw zoon. Deze kan u in de bagage van uw zoon meegeven
of afgeven op de kampwake zodat de leiding deze kan uitdelen
op hetzelfde moment als de postkaartjes. Zie de voorbeelden:



Gegroet Piratos de los Torrewachtos,

We schrijven het jaar 1715, onze medepiraat en vijand Zwartbaard zijn schip wordt
achtervolgd door een eskader Engelse schepen die deze schurk voor eens en altijd willen
arresteren en terechtstellen. Na een helse achtervolging waarin de zon maar liefst tweemaal op
en onder ging en brandende kanonskogels voor een hel op aarde zorgden, konden de Engelsen
Zwartbaard in boeien slaan. Van de bemanning van Zwartbaards schip, de Royal Pirate, heeft
niemand ooit nog iets gehoord …

Het nieuws verspreidde zich razendsnel en ging als een schokgolf doorheen de piratenwereld.
Zwartbaard staat niet enkel bekend als een gevaarlijk, wreed en geducht tegenstander, maar ook
omwille van “de mythische schat van Zwartbaard”. Niemand kan met zekerheid het bestaan van
deze schat bevestigen, maar toch is iedereen erop uit om hem te vinden. Zo’n tien jaar geleden
zou een verdwaalde zwerver op een klein eiland ergens in de Caraïbische zee een grot zijn
binnengegaan op zoek naar een plek om de nacht door te brengen. Wat hij daar aantrof,
overtreft alles wat je je van rijkdom kunt voorstellen: bergen goud, diamanten en kunstschatten.
Sindsdien probeert elke piraat deze schat te vinden, maar er is niemand die hem ooit vond.

Met de arrestatie van Zwartbaard, was zijn levenslot meteen bezegeld: executie door
ophanging. Twee dagen geleden was het zover. Een enorme massa had zich verzameld
rondom het schavot waarop een sterk verzwakte Zwartbaard met een koord rond zijn nek, zijn
laatste momenten onder de levenden onderging. De rechter las het vonnis nogmaals publiekelijk
voor. Het klonk als volgt: “De heer Zwartbaard zal, omwille van zijn wreedaardige en moordlustige
leven, waarin hij de wereldzeeën terroriseerde met zijn Royal Pirtate, doormiddel van ophanging
worden geëxecuteerd. Moge de rust en de vrede wederkeren op de wereldzeeën. Gerechtigheid
zal geschiedden.” Hij kreeg nog de kans om een laatste keer de massa toe te spreken. Zijn laatste
woorden lieten niemand onberoerd: “wie zich over mijn schat meester wilt maken, zal de
schatkaart moeten vinden die ik in een plaats genaamd Rumbeke heb verstopt. Zonder deze
kaart zal niemand ooit mijn schat vinden.” De rechter gaf een kort teken met zijn hand, waarop
de beul een stevige snok aan de hendel gaf en Zwartbaard voor eeuwig uit het menselijk bestaan
werd verwijderd.

Met deze brief wil ik jullie, leden van KSA Torrewachters Rumbeke vragen, om samen
met mij en mijn bemanning op zoek te gaan naar de schat van Zwartbaard. We hebben jullie hulp
meer dan nodig. Overal zijn er andere piraten die uit zijn op de schat, maar ik ben ervan
overtuigd dat we met jullie hulp zullen zegevieren.

Tot binnenkort!

Kapitein Blauvelt.



Voor u begint met het inpakken van de bagage van uw zoon of uw zonen,
willen wij eerst nog wat handige tips meegeven:

- Wij gaan geen heel jaar op kamp: doe dus best niet te veel mee! Dit 
  betekent enkel een last voor uw zoon.

- Laat uw zoon meehelpen met het maken van de bagage, zo weet hij 
  zelf wat hij wel en niet mee heeft en wat waar zit.

- Zorg ervoor dat alles genaamtekend is (kledij, wasgerief, eetgerief,...)

- Voor de kabouters doe je er best aan de kledij per dag in een zakje te  
  steken. Zorg ook voor een tweetal reservezakjes.

- Sportzakken of grote rugzakken zijn handiger dan valiezen. De oudsten 
  gebruiken best een trekzak voor op tweedaagse.

- Enveloppen met voorgeschreven adressen en bijgevoegde postzegels 
  zijn gemakkelijk, zowel voor uw zoon als voor de postbode. Postkaarten 
  en postzegels kunnen ook aangekocht worden op de kampwake.

De bagage moet binnen gebracht worden op de kampwake, zaterdag
9 juli. Indien u echt niet aanwezig kan zijn op de kampwake, gelieve
contact op te nemen met de kampleiders.

Mathijs Rosseel (0492/87.33.05)
Louis Laconte (0479/46.17.90)



Slaapgerief

- Slaapzak

- Bedovertrek - Kussensloop - Pyjama

- 2 handdoeken: 1 voor het douchen en 1 voor het zwemmen

- Toiletzak : zeep, tandpasta, tandenborsel, spoelbeker, kam, douchegerief   

  en 2 washandjes

Wasgerief

Eetgerief

- Diep en plat bord

- Vork, mes en lepel

- Drinkbeker

- Min. 5 keukenhanddoeken (genaamtekend!!)

Kledij
Handig voor kabouters: Alles in 1 plastic zak steken

- Enkele shorts en T-shirts en een paar lange broeken 

                KSA-uniform (aandoen bij heenreis)

- Een dikke trui & regenjas



Schoeisel

- Stevige wandelschoenen

- Sportschoenen

- Eventueel oude pantoffels/sandalen/teenslippers - Eventueel laarzen

Varia

- Muggenmelk (indien nodig)

- Drinkfles

- Zonnecrème

- Stylo/Balpen

- Handig rugzakje voor op doorreis en Tup-dag -

          Enkele plasticzakken voor vuile kleren

- Zakdoeken

- Een paar genaamtekende strips

Oudsten

- Luchtmatras en matje voor doorreis en tweedaagse - Gamellen en

  zakmes (niet langer dan 10cm!)

- Zaklamp

- Reservebinnenband

- Iglotent (voor dooreis en tweedaagse)

VOOR KABOUTERS, PIEPJONGKNAPEN EN JONGKNAPEN!!
Alle snoep, GSM's, zaklampen of computerspelletjes worden door de

leiders afgenomen gedurende het hele kamp!
Neem dit dus niet mee!







Nu de winter eindelijk achter ons ligt, kunnen we met volle teugen uitkijken naar de
zomer. Wie aan de zomer denkt, denkt uiteraard aan het heerlijke terrasjesweer.
Naar jaarlijkse traditie organiseren wij dan ook weer ons welgekende Kermiscafé en
Zwientjeskermesse.

Na de spetterende editie van vorig jaar, die voor het eerst “in den hof” werd
georganiseerd en ons de coronacrisis deed vergeten, staat de leiding opnieuw
paraat om voor u dit zomerse terras van 05/08 tot en met 14/08 te organiseren.
Kom gerust genieten van een heerlijk verfrissend drankje en een hapje in de
schaduw van de Rumbeekse kerktoren.

Ook dit jaar zal het opnieuw “in den hof” te doen
zijn. Doorheen de week zullen er dan ook tal van
evenementen en acties gelanceerd worden, zoals:
een quiz, streekbierenavond, bloedgeven, dag van
de jeugdbeweging, en zoveel meer. Houd zeker
onze sociale media in de gaten om meer te weten
te komen over al deze evenementen. Het laatste
weekend verhuizen we naar de parking om er
traditiegetrouw af te sluiten met onze Zwientjeskermesse.

Het zal ongetwijfeld een onvergetelijke editie worden. Wij kijken er alvast naar uit!
Tot dan!

De Kermiscafé- en Zwientjes-verantwoordelijken.

Beste ouders,



Martijn Vanderschelden
Joseph Hanoullestraat 11
0494/11.02.29

Jan Stockman
Palfreniersstraat 34
0471/40.17.18

Robbe Van Damme
Izegemsestraat 31
0491/08.72.58

Willem Stockman
Palfreniersstraat 34
0472/28.32.08

Michiel De Wulf
Koestraat 39
0460/95.24.87

Nemo Patoor
Mandelstraat 2
0491888871

Kabouters



Maarten Samyn
Sint-Blasiusstraat 28
0487/70.84.21

Piepjongknapen

Staf Houthoofd
Sint-Elooisstraat 52
0475/68.63.53

Robbe Devlies
Kaasterstraat 45
0489/69.48.87

Lorenz Desloover
Schaapsstraat 36
0471/44.57.84

Matthys Deweerd
De Karre 23
0499/84.17.13

Matties Desnyder
Rosmolenstraat 45
0472/42.46.38

Victor Vermeylen
Stampkotstraat 3
0468/30.09.78



Kamiel Collette
Louis Leynstraat 32
0471/56.15.01

Jerom Wallican
Hoogstraat 154
0492/88.45.43

Victor Desmet
Kwadestraat 18
0497/74.21.11

Matthijs De Lombaerde
Sterrenstraat 5
0470/28.63.33

Siebe Viaene
Koestraat 25
0468/30.27.23

Dre Demarez
Moorseelsesteenweg 133B
0494/41.21.41

Jongknapen
 

Knapen
 
 

Warre Vandaele
Kwadestraat 16A
0496/33. 00.24

Emiel Desmet
Kwadestraat 18
0468/51.14.16



Tuur vandaele
Kwadestraat 16a
0493/45.03.01

Simon Hanssens
Bergstraat 29
0489755334

Lars Viaene
Koestraat 25
0497/67.14.12

Victor Wyffels
Mandellaan 497
0471/39.81.33

Obi Patoor
Mandelstraat 2
0495/26.97.29

Louis Laconte
Kwadestraat 54
0479/46.17.90

Jonghernieuwers
 
 
 



Ruben Blondeel
Skaldenstraat 29
Of Roeselaarsestraat 135
0471/42.34.64

Hernieuwers
 
 
 

Mathijs Rosseel
Rosmolenstraat 84
0492 87 33 05

Maarten Buyse
Ruiterijstraat 2
0471 03 41 99

Michiel Cuvelier
Hoogstraat 39
0468 22 91 29



11 - 21 juli

5 - 14 augustus

13 augustus

14 augustus

17 september - 2022-2023

KAMP

KERMISCAFE

KIDS RUN

ZWIENTJES

STARTDAG
Als u nog meer wil weten over de KSA of foto’s wil zien van uw zoon/
zonen kan u altijd terecht op www.ksarumbeke.be.


