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WOORDJE VOORAF
Beste Woesj’er en ouders, 

Onder leiding van de familie “Il Minatori” starten 
we in het begin van de grote vakantie onze zoek-
tocht naar edelstenen, mineralen, smaragden en  
diamanten. Momenteel zijn de leiders samen met 
de mijnwerkersfamilie de laatste voorbereidingen 
aan het treffen om 90 jongknapen van over heel  
West-Vlaanderen te mogen ontvangen. Maar  
binnenkort zullen we jullie kunnen rondleiden in ons 
grottencomplex.
Lees voor je vertrekt dit boekje zeker nog eens 
heel goed, want hier staat alle informatie die jullie  
nodig hebben om goed voorbereid aan een nieuw,  
spannend Woesj-avontuur te beginnen! 

Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met KSA 
Noordzeegouw. De contactgegevens kan je verder in dit 
boekje terugvinden. 

KSA groet U!
De jongknapenwerkgemeenschap
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EVEN KENNISMAKEN...
KAMPLEIDING

Cowdy Samyn

0479 31 66 81

Niels Verdonck

0498 59 79 49

Tijdens het kamp zorgen Cowdy en Niels ervoor 
dat alles goed verloopt. In nood kan je hen altijd  
telefonisch bereiken. Ze zijn de personen die je bij 
de start van het kamp kan aanspreken indien je nog  

specifieke vragen hebt.
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VENDELLEIDING

Stendert    Bavo

Bastiaan    Johanna

Nathalie    Bieke
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Thomas    Oscar

Yorick   

Tibo      Seth
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ALGEMENE ONDERSTEUNING

Laurens De Loof
056 40 48 12
0487 56 35 71

KSA Noordzeegouw vzw 
Dwarsweg  1, 8560 Gullegem

Indien er zich tijdens, voor of na het kamp proble-
men voordoen kan je altijd contact opnemen met KSA  
Noordzeegouw. Wij proberen jullie zo goed mogelijk te 
helpen indien jullie vragen of problemen hebben.  
 
KSA Noordzeegouw is de koepel van alle KSA-groepen 
in West-Vlaanderen. Elk jaar organiseren wij verschil-
lende initiatieven voor alle leeftijdsgroepen binnen KSA.  
Misschien zijn jullie als Kabouter of Pagadder ooit mee-
gegaan naar de Gouwdag? Wie volgend jaar Knaap wordt 
zal net als dit jaar de eerste week van de vakantie mee 
kunnen op kamp met ons. Dan organiseren we Varsika. 
Dat is hetzelfde als Woesj, maar slapen doe je in tenten 
in plaats van in een heem. 
Hou zeker de brochure in de gaten die jullie op het einde 
van het jaar zullen ontvangen, want daarin staan al onze 
initiatieven op een rijtje! Tot dan!
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ONTVANGST & VERTREK

Ontvangst: maandag 1 juli om 10 uur 
Vertrek: vrijdag 5 juli om 13.30 uur 

De ouders zijn welkom om te komen kijken naar het 
eindtoneel (13u30). Na dat toneel kunnen jullie samen 
met jullie KSA’ers terug huiswaarts keren. 

Afscheid nemen en het blij weerzien kan op volgend 
adres:

KSA heem Monsalvaet 
Schomminkelstraat 22
8954 Westouter

Ook de postbode weet ons te vinden op dit adres voor 
brieven of kaartjes van je ouders en vriendjes. Vergeet 
wel zeker de naam op de omslag te vermelden.
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MIJN VALIES
O KSA Uniform (sjaaltje en eventueel 
T-shirt/hemd)
O broeken (lang en kort)
O voldoende ondergoed en kousen
O (warme) speelkledij + trui
O T-shirts
O regenjas
O speelschoenen en stevige wandel-
schoenen
O zwemgerief

O tandenborstel/tandpasta/bekertje
O shampoo en zeep
O washandjes en handdoeken
O kam

O pyjama, pantoffels
O lievelingsknuffel
O slaapzak
O onderlaken en kussensloop

 

...
O ingevulde medische fiche en ISI+ kaart (indien je deze al hebt)
O eventueel medicatie
O zak voor vuile was
O zonnecrème en petje
O postzegels, enveloppes, balpen… (adressen vooraf invullen !)
O twee keukenhanddoeken (naamtekenen aub!)
O drinkfles 
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ALGEMENE AFSPRAKEN
KSA’ers gaan graag op kamp! We vinden het dan ook  
belangrijk dat jullie aan een aantal dingen extra aandacht 
schenken. Maak ons trots en toon dat jullie echte KSA’ers 
zijn door deze algemene afspraken na te leven: 

1. We hebben het allergrootste respect voor andere KSA’ers 
op Woesj. We verwachten vriendschap. Pesten is uit den 
boze!

2. De leiders en leidsters hebben de taak om alles in goede 
banen te leiden en proberen heel erg goed voor jullie te  
zorgen, luister dus naar hun opmerking.

3. Op kamp kan er al eens iets verloren gaan…naamteken 
persoonlijk materiaal. 

4. Zorg goed voor al het materiaal op kamp. 

5. We zijn een tijdlang samen en willen dit gebeuren niet 
afzwakken door de aanwezigheid van GSM’s, tablets of  
andere elektronica. Die laat je beter thuis.

6. Er is voldoende lekkers voorzien op Woesj. Extra snoep-
goed  is dus niet nodig. Wat je wel meehebt zal worden  
verzameld en delen we met iedereen.
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PRAKTISCHE INFO
INSCHRIJVINGEN 
Het inschrijvingsgeld bedraagt €80. Dat schreef je normaalge-
zien reeds volledig over. Mocht dat nog niet gebeurd zijn, ge-
lieve dat 10 dagen voor de aanvang van het kamp in orde te  
brengen. Je kan overschrijven op het rekeningnummer van KSA  

Noordzeegouw BE74 4675 0073 5107 met vermelding van naam. 

TERUGBETALING MUTUALITEIT
Wist je dat je bij de meeste mutualiteiten een deel van het inschrijvings-
geld kan terugkrijgen. Elke Woesjer krijgt op het einde van het kamp een 
‘bewijs van deelname’ mee naar huis. 

ANNULATIES
Elke annulering dient ten laatste te gebeuren bij de aanvang van het 
kamp en via mail op inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be. De bewijslast 
van de ziekte of overmacht ligt bij het ingeschreven lid. Alle info vind je op 
www.ksa.be/annuleringsvoorwaarden

VOEDING 
Moet je een speciaal dieet volgen of ben je vegetariër? Laat ons dat dan 
liefst zo snel mogelijk weten via mail. Ernstige voedselallergie? Neem dan 
zeker telefonisch contact met ons op (056 40 48 12).

ADMINISTRATIE 
Om een berg verloren voorwerpen te vermijden raden we aan 
om vooral handdoeken, washandjes, sjaaltjes en dergelijke te  
naamtekenen. Als je medicatie neemt, dan geef je deze af bij  
aankomst in Westouter (Verpakking naamtekenen). Noteer  
duidelijk op de medische fiche op welke tijdstippen, welke hoeveel-
heid er moet ingenomen worden. Samen met de medische fiche  
verwachten we ook eventueel de ISI+-kaart bij aankomst.  
Ongevallen zijn verzekerd, ziekte niet. We nemen geen risico’s en  
maken een overwogen keuze om de dokter te bezoeken. Uiteraard 
word je dan op de hoogte gebracht en zorgen wij voor de nodige  
verzekeringspapieren. (www.ksanoordzeegouw.be/verzekeringen)



NOG VRAGEN? 

Aarzel niet en neem contact op met Laurens via  
laurens@ksanoordzeegouw.be of 056 40 48 12. Tijdens 
het kamp kan je in nood ook contact opnemen met de 
kampleiders Cowdy (0479 31 66 81) en Niels (0498 59 79 
49).

Een organisatie van KSA Noordzeegouw
Dwarsweg 1

8560 Gullegem
056 40 48 12

info@ksanoordzeegouw.be
www.ksa.be


