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Voorwoord   

Beste leden en ouders,  
 
Eindelijk hebben we weer kunnen genieten van een volwaardig KSA jaar! Van heerlijke 
pasta’s smullen op de pastadag tot onze hersenen pijnigen op de quiz, alles kon weer. 
Ook de laatste activiteiten waren weer een dikke hit: de Piepers en Piep-rojo’s hadden de 
tijd van hun leven in Pretland, de rojo’s werden echte waterratten in Aqualibi, de Knim 
organiseerde een echt bondings-moment en de Sjo haalde hun kano’s weer boven. 
Ons kamp zal hier zeker niet aan onderdoen. Geen vervelende maatregelen of 
beperkingen meer, enkel nog ravotten en ons keihard amuseren! 
 
De boer verzorgt zijn veld nog goed zodat wij binnenkort kunnen genieten van weer een 
heerlijk en plezant kamp! Veel plezier met het lezen van deze Houw 16. Indien er iets nog 
niet duidelijk is mogen jullie altijd bellen of mailen naar de leiding, hun gegevens staan 
per groep vanachter in de Houw 16 vermeldt. Veel succes voor alle kinderen met toetsen 
of examens! De leiding brandt een kaarsje voor jullie! 
 
Met liefdevolle groetjes van de hoofdleiding, 
Eva en Ianthe 
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DATA  

Dinsdag 12/07/2022 

°10H00 Kampcontainer inladen (+12)  
 
Woensdag 13/07/2022 

°08H00 Leiding vertrekt op kamp 
 
Zaterdag 16/07/2022 

°22H00 Leiding keert terug naar Runkst  
 
Zondag 17/07/2022 

°10H00 Verzamelen aan de lokalen in uniform  
°10H30 Viering op KSA met proost 
°11H30 Vertrek aan de lokalen (+12 met de fiets) 
 
Zondag 24/07/2022 

°14H00 -12 wordt opgehaald 
 
 Er is dit jaar opnieuw een BBQ! 
 
Maandag 25/07/2022 

°15H00 Vertrek +12 naar huis (met fiets) 
 
Woensdag 27/07/2022 

°08H00 Vertrek leiding  
°10H00 Kampcontainer uitladen (+12) 
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WIE MAG ER MEE? 
Ondanks dat we geen specifieke coronaregels moeten volgen op kamp, willen we er toch alles aan 
doen om een besmetting te voorkomen.  
De opgesomde voorwaarden gelden voor iedereen die mee gaat op kamp, namelijk: 

• Leiding 

• Leden 

• Koks  

Wanneer mag je mee? 

✓ Je bent minstens drie dagen niet ziek geweest (geen symptomen van COVID-19) 
✓ Je zit niet in een quarantaine- of isolatieperiode 

✓ Je hebt geen koorts voor het vertrek naar kampterrein 

o Boven 38° = koorts 

✓ Je mag enkel het kampterrein op indien de leiding je ledenfiche met medische fiche 

volledig ingevuld ter beschikking heeft 

✓ Je mag mee als risicopatiënt. Duid dit wel goed aan op je medische fiche! 

✓ Bij twijfel of je mee mag op kamp heeft de hoofdleiding (=corona-coördinators) altijd het 

laatste woord 

 

 

INSCHRIJVINGEN 
De inschrijvingen verlopen via onze website (www.ksarunkst.be) en zullen op zondag 5 juni om 
17u openen en eindigen op zondag 3 juli. Er is geen maximaal aantal inschrijvingen, dit wil dus 
zeggen dat al de leden meekunnen op ons kamp! 

 
Op onze site vind je het inschrijvingsformulier bij ‘Kamp 2022’, in dit formulier staat onze 
medische fiche die mee ingevuld en ingediend moet worden met de inschrijving van uw kind 
anders is deze niet definitief. Naast de medische fiche moet ook het inschrijvingsgeld op onze 
rekening gestort worden meer info hierover vind je verder in deze Houw 16. 
 
Dit jaar mogen we ook opnieuw een barbecue organiseren op de laatste dag van het kamp 
(zondag 24/07). De inschrijvingen hiervoor zullen ook via onze site verlopen en openen ook op 
zondag 5 juni. Ze zullen sluiten op zondag 3 juli. 
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CHECKLIST   
• Algemeen Gerief:  

o Uniform + Sjaaltje  

o Luchtmatras (eventueel een pomp) of veldbedje  

o Slaapzak + Kussen + Knuffel   

o Voldoende ondergoed en sokken → MINSTENS 1 per dag + 
extra!!!!  

o Speel- en ravotkledij   

o Pyjama (+knuffel) 

o Regenjas  

o Wasknijpers  

o Veiligheidsspelden  

o Laarzen   

o Waterdichte schoenen  

o Zwemgerief  

o Schrijfgerief + enveloppen en postzegels   

o Zak voor vuillinnen  

• Wasgerief:  

o Zeep + douchegel + shampoo  

o Handdoeken & washandjes ( wegwerpwashandjes kunnen 
handig zijn)  

o Tandpasta & tandenborstel   
o Muggenmelk  
o Zonnecrème  
o Plastiek bekertje 

o Desinfecterende handgel 

o Papieren zakdoeken 

o Mondmasker (liefst herbruikbaar) 

• Overig Gerief:  

o Eetgerief → Gamel (GEEN BORD) + mes + vork + lepel + 
koffielepel + beker (GEEN GLAS) 

*(maak alles extra herkenbaar!!!)* 

o 2 keukenhanddoeken   

o Zaklamp + reservebatterijen   

o Aardappelmesje (Enkel +12)  

o Zakmes (Sjo) (bij jongere groepen word dit afgenomen!!!)  
o Trekrugzak (Sjo)  
o Klein rugzakje  
o Pet (om zonneslag te vermijden)  
o Drinkbus/bidon   
o identiteitskaart → afgeven bij vertrek samen met de 

medische fiche en eventuele medicatie  

o LUNCHPAKKET voor de eerste zondag!!!  
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VERBODEN OM MEE TE NEMEN   

o Zowat alles wat batterijen of elektriciteit nodig heeft (Gameboy/MP3/IPOD…) 

o GSM  

o Goede, Mooie kleren 

o Juwelen 

o Huisdieren 

o Te veel zakgeld 

o Te veel snoep   

o Wapens (BB-gun/Messen/Pepperspray/Handboeien…)  

➔ onmiddellijke afname en zeer zwaar bestraft!!!  

o Alcohol/Sigaretten/Drugs… 

➔ onmiddellijke afname en zeer zwaar bestraft!!!  
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DAGINDELING  

07H30 Opstaan leiding  
08H00 Opstaan en wassen leden 
08H30 Ochtendformatie en hijsen van de vlag (in uniform) 

09H00 Ontbijt 

09H30 Tentinspectie en karweien 
10H00 Voormiddagactiviteit  

12H30 Middageten 

13H15 Platte rust en karweien  
14H30 Middagformatie (niet in uniform) 
15H00 Namiddagactiviteit  
16H00 Vieruurtje  

19H00 Avondeten 

19H30 Omkleden en opruimen van de tent  
20H00 Avondformatie en het neerlaten van de vlag (in 
uniform)  
20H15 Avondactiviteit  
21H00-22H00 Slaapwel -12  
22H00-23H00 Slaapwel +12  
00H00-01H00 Slaapwel leiding 
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PRIJZEN  
  

Piepers   

  

  €140 en een pot choco 

Piep-Rojo’s   
  

  €140 en een pot confituur 

Rojo’s    

  

  €140 en een pak wc-papier (6 rollen) 

Knim   

  

  €150 en een bus afwasmiddel 

Sjo      

  

  €150 en een pak gemalen koffie 

Leiding     €155 en een pak bakboter  
   

 2e, 3e… kind  €125 

Inschrijven kan van 5 juni tot en met 3 juli via onze website: ksarunkst.be  

De inschrijving van je kind is pas compleet als het te storten bedrag op ons 

rekeningnummer is gestort: BE53 7360 7773 4753 met de vermelding van de 

naam van het lid en diens groep!   

LET OP ONS REKENINGNUMMER IS VERANDERT, CHECK DIT ZEKER VOOR JE GELD 
OVERSCHRIJFT! 

* (Bij eventuele moeilijkheden omtrent het betalen van het kampgeld bel je 
best even naar Eva of Ianthe en dan maken we samen een individuele 
regeling!)  
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VERPLICHTE KENNIS  
  

Het Bondslied (“ De Blauwvoet”)  

Nu het lied der Vlaamse zonen, nu een dreunend kerelslied, 

dat in wilde noordertonen uit het diepste ons herten schiet.  

Ei! het lied der Vlaamse zonen, met zijn wilde noordertonen, 

met de oude Vlaams Hoezee. Vliegt de blauwvoet? Storm op 

zee!  

   

  

Het Avondlied  

O Heer, d'avond is neergekomen, de zonne zonk, het duister 

klom.   

De winden doorruisen de bomen en verre sterren staan 

alom...   

Wij knielen neer om U te zingen in 't slapend woud ons 

avondlied.   

Wij danken U voor wat we 

ontvingen,  Wij vragen, Heer, verlaat 

ons niet!   

Knielen, knielen, knielen wij neder,  

door de stilte weerklinkt onze beê   

Luist'rend fluist'ren kruinen mee en sterren staren teder.   

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!  
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Ochtendformatie:  

Hijsen van de vlag  

Bondsleider: Hijs de vlag voor een nieuwe dag  

Iedereen: KAMP  

Bondsleider: Hoog in top, zonnewaarts op  

Iedereen: MOED  

Bondsleider: Gods banier, uw wacht is  

Iedereen: HIER  

+ Bondslied  
   

Avondformatie:  

Dalen van de vlag  

Bondsleider: Laat dalen de vlag bij neigende dag   

Iedereen: TROUW   

Bondsleider: In ’t donker verschiet uw lichtende diet   

Iedereen: TROUW   

Bondsleider:  Bij het laaiende vier u wachters hier   

Iedereen: TROUW TROUW TROUW   

Bondsleider: vast het oog op u geslaan staan wij trouw bij 

Kristivaan tot strijd   

Iedereen: BEREID  

+ Bondslied + Avondlied  
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VERPLICHTE KENNIS +12   

1) De constrictorknoop is een knoop die veel lijkt op de 
mastworp maar veel beter blijft zitten, Eenmaal goed gelegd is 
losmaken zonder hulpmiddelen, bijvoorbeeld een priem of mes, 
bijna onmogelijk. Gebruik hem dus nooit voor iets dat snel weer los 
moet.   

2) De kruissjorring is een sjorring die bij het pionieren wordt 
gebruikt om twee balken aan elkaar vast te maken die loodrecht op 
elkaar staan (anders gebruik je de diagonaalsjorring).   

• Begin met een mastworp met voorslag op de verticale 
paal onder de horizontale paal (1)   

• Draai beide lijnen in elkaar en haal de lijn over de 
palen als op de tekening.    

• Herhaal dit 2 maal. De slagen komen op de horizontale 
paal aan de buitenzijde en op de verticale paal aan de 
binnenzijde, boven de mastworp.    

• Leg nu strak enkele woelingen en eindig weer met een 
mastworp met voorslag op de horizontale paal.    
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KAMPFOTO’S 2021 
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CONTACT  
  

Een hele week zijn jullie oogappeltjes weg en dat kan soms wel wat 
heimwee opwekken daarom kan je zoveel brieven schrijven als je wilt. Om 

zo min mogelijk externe contacten tot ons kamp te betrekken vragen we om 
alle brieven op voorhand te schrijven en deze aan de leiding af te geven. Wij 

zullen deze dan op een door jullie gekozen dag aan jullie kind bezorgen. 

 

Naam & Voornaam & Groep 

KSA RUNKST 

Geuskens 58 

3910 Pelt 

 

 

In noodgevallen kan je bellen naar Eva, Ianthe of een andere leid(st)er. Deze 
nummers vind je achteraan in dit boekje. 
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DE LEIDING   

Piepers 

Lena Gilissen 

Functie: EHBO 

Roepnaam: Lena 

Geboortedatum: 8 oktober 2003 

Gsm-nummer: 0494/03 03 85 

E-mailadres: lena.gillissen@hotmail.com 

Hobby’s: KSA, 

Studie/Werk: Humane Wetenschappen 

Aantal jaar leiding: 2 

 

Mila Steyls 

Functie: Terrein 

Roepnaam: Mila 

Geboortedatum: 16 januari 2005  

Gsm-nummer: 0492/76 92 38 

E-mailadres: mila.steyls@gmail.com 

Hobby’s: KSA 

Studie/Werk: Sociale Technische Wetenschappen 

Aantal jaar leiding: 1 

 

Evi Goossens 

Functie: Digit 

Roepnaam: Evi 

Geboortedatum: 20 augustus 2005 

Gsm-nummer: 0473/31 54 83 

E-mailadres: evi.goossens@live.be 

Hobby’s: KSA, kunstacademie, dansen 

Studie/Werk: Latijn-Wiskunde 

Aantal jaar leiding: 1 
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Piep-rojo’s 

Patrice Suffeleers   

Functie: Oud-leiding 

Roepnaam: Patje   

Geboortedatum: 19 februari 1999   

Gsm-nummer: 0470/27 14 82   

E-mailadres: patrice.suffeleers@hotmail.com   

Hobby’s: KSA 

Studie/Werk: Biologie 

Aantal jaar leiding: 6 

 

Ianthe Goossens  

Functie: Bondsleiding 

Roepnaam: Ianthe 

Geboortedatum: 22 december 2001 

Gsm-nummer: 0491/63 23 37 

E-mailadres: ianthe.goossens@live.be   

Hobby’s: KSA 

Studie/Werk: Toegepaste Economische Wetenschappen 

Aantal jaar leiding: 5 

 

Lotte Maleszka 

Functie: Garage  

Roepnaam: Lotte 

Geboortedatum: 27 mei 2004 

Gsm-nummer: 0488/64 43 86 

E-mailadres: lotte.maleszka@gmail.com 

Hobby’s: KSA, kunsacademie 

Studie/Werk: Economie-Moderne Talen 

Aantal jaar leiding: 1 

 



18  

  

 

Rojo’s   

Lies Henrioulle   

Functie: Secretaris en subsidies 

Roepnaam: Lies   

Geboortedatum: 16 november 2001   

Gsm-nummer: 0478/11 81 85   

E-mailadres: lies1.henrioulle@gmail.com   

Hobby’s: KSA, Gitaar   

Studie/Werk: muziektherapie 

Aantal jaar leiding: 4 

 

Marie Bemelmans 

Functie: Sociale Media 

Roepnaam: Marie 

Geboortedatum: 15 april 2003 

Gsm-nummer: 0479/09 15 60 

E-mailadres: marie.bemelmans@hotmail.com 

Hobby’s: KSA, volleybal 

Studie/Werk: KMO & Ondernemen 

Aantal jaar leiding: 2 

 

Robbert Huybrecht 

Functie: Afval 

Roepnaam: Robby 

Geboortedatum: 16 maart 2004 

Gsm-nummer: 0489/79 42 81 

E-mailadres: robbert.huybrecht@telenet.be 

Hobby’s: KSA, badminton 

Studie/Werk: Economie-Moderne Talen  

Aantal jaar leiding: 1 
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Knim  

Zita Hermans 

Functie: Materiaal en  ledendrank 

Roepnaam: Zita 

Geboortedatum: 20 november 2003 

Gsm-nummer: 0498/72 57 84 

E-mailadres: zitahermans@outlook.com 

Hobby’s: KSA, zwemmen, shoppen, piano 

Studie/Werk: Psychologie 

Aantal jaar leiding: 2 

 

Thor Beullens 

Functie: Website 

Roepnaam: Thor 

Geboortedatum: 19 oktober 2004 

Gsm-nummer: 0476/84 66 10 

E-mailadres: thorbeullens04@gmail.com 

Hobby’s: KSA, badminton 

Studie/Werk: Economie-Moderne Talen 

Aantal jaar leiding: 1 

 

Fien Deckers  

Functie: Afval 

Roepnaam: Fien 

Geboortedatum: 2 januari 2005 

Gsm-nummer: 0468/41 75 78  

E-mailadres: fien.deckers@hotmail.com 

Hobby’s: KSA, dansen 

Studie/Werk: Economie-Wiskunde 

Aantal jaar leiding: 1 
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Sjo 

Eva Bemelmans  

Functie: Bondsleiding   

Roepnaam: Eva 

Geboortedatum: 19 oktober 2001   

Gsm-nummer: 0478/42 61 26   

E-mailadres: eva.bemelmans@skynet.be   

Hobby’s: KSA, volleybal 

Studie/Werk: Rechten 

Aantal jaar leiding: 5 

 

 Ella Goossens 

Functie: Mail en briefjes 

Roepnaam: Ella 

Geboortedatum: 17 juli 2003 

Gsm-nummer: 0478/26 21 71 

E-mailadres: ella.goossens@live.be 

Hobby’s: KSA 

Studie/Werk: Geneeskunde 

Aantal jaar leiding: 2 
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WIST JE DAT…  
  

…Het weer tijd is voor de jaarlijkse wist-je-datjes? 

…Dit alweer een jaar geleden is? 

…We dit jaar op de verjaardag van Ella op kamp vertrekken? 

…Eva en Thor op dezelfde dag verjaren? 

…Fien al vanaf de derde kleuterklas bij KSA zit? 

…Thor samen met Robbert een kinderboekje heeft geschreven genaamd ‘Timmy 

zoekt vriendjes’? 

…Zita ooit haar pols brak door over een schoen te struikelen? 

…Robbert schoenmaat 46 heeft? 

…Lotte eigenlijk bruin haar heeft? 

…Ianthe het eerste semester op Erasmus naar Duitsland was? 

…Patrice de oudste leiding is? 

…Evi de jongste leiding is? 

…Lena met één oog kan scheelkijken? 

…We dit jaar ons 80-jarig jubileum vieren? 

…We dit jaar opnieuw een BBQ organiseren op kamp? 

…De Wist-Je-Datjes ten einde lopen?   

…Je dus enkel nog moet inschrijven voor kamp?   

…Je dit online kan doen op www.ksarunkst.be?  

…De leiding hoopt dat veel leden mee op kamp gaan?   

…Dit geen probleem gaat zijn na het lezen van deze leuke Houw 16! 

  

  

  

  

  

  

 

http://www.ksarunkst.be/
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