


VARSIKA

Varsika is een tentenkamp voor alle Knapen 
(Jimmers, Knimmers) van KSA Noordzeegouw, 
koepelvereniging van West-Vlaamse KSA-
bonden. Ieder jaar bouwen we een avontuurlijk 
kamp uit onder begeleiding van een gedreven 
leidingsploeg. Varsika is een ideale gelegen-
heid om de vakantie te starten in de open lucht! 
Tenten opzetten, zelfkook, hindernissenpar-
cours, plein- en bosspelen zijn vaste ingre-
diënten. Bovendien leer je veel nieuwe KSA’ers 
kennen! Een week boordevol spel, vriendschap 
en avontuur met een meeslepend verhaal als 
rode draad doorheen het kamp.

INSCHRIJVEN

Inschrijven doe je online via het ledenplatform 
digit.ksa.be. Indien dit niet lukt, stuur gerust 
een mailtje naar inschrijvingen@ksanoordzee-
gouw.be. 

Een geweldig kamp van zes dagen kost slechts 
110 euro. Gelieve na onze bevestiging over te 
schrijven op de rekening van KSA Noordzee-
gouw - BE74 4675 0073 5107 met vermelding 
Varsika + naam en voornaam

  WAARDE COLLEGA’s

Het project aan de Palingbeek verloopt vlotjes, de con-
structie van onze nieuwe Space Explorer 715 is vorige 
maand van start gegaan en zal, als er geen moeilijk-
heden de kop opsteken, omstreeks het begin van juli af 
zijn. De fondsen die ons toegereikt zijn door de Pres-
ident zijn een ware zegen voor ons vakgebied en voor 
de wetenschap in het algemeen. Ondertussen is Space 
Explorer 714 bezig aan zijn baan om de zon. Astronauten 
Tintin en Bob seinen door dat alles voorlopig zonder 
problemen verloopt. Wanneer we de eerste tests kunnen 
ondernemen met ons nieuwe ruimtevaartuig zullen zij 
reeds op hun terugweg zijn. Graag hadden we jullie allen 
uitgenodigd van 1 tot 6 juli op het project ter plaatse om 
deze tests te komen bezichtigen en samen te klinken op 
deze nieuwe overwinning voor de wetenschap.

Tot dan,

Professor T. Sonnenblume,
Professor Q. Faraday

& JulieWoensdag 1 juli (10u) - maandag 6 juli 
(14u)

Kampeerterrein ‘Lammerland’
Bernikkewallestraat 4 bis
8902 Voormezele (Ieper)

www.ksa.be/kalender/varsika-2020 
of volg ‘Varsika’ op Facebook

Stuur een mailtje naar het emailadres
inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be 
of bel het secretariaat van 
KSA Noordzeegouw op het nummer 
056 40 48 12.

PRAKTISCH

Elke deelnemer krijgt enkele weken voor de start van het 
kamp een kampboekje met alle praktische info in de bus. 


