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Gegroet 
 

Beste Knapen en ouders, 

 

Over enkele weken gaan we de zomervakantie in met een 
fantastisch kamp: Varsika! Een honderdtal Knapen van over 
heel West-Vlaanderen komen hier samen. Alles verloopt 
onder begeleiding van een ploeg gedreven KSA-leiding, 
tevens ook van over heel West-Vlaanderen. Zij zorgen samen 
met de Knapen voor een intense week vol spel, avontuur en 
vriendschap. 

 

Neem dit kampboekje zeker volledig door, want het bevat 
alle belangrijke info die je nodig hebt om op Varsika te 
vertrekken! Verder leer je ook de organiserende KSA-leiding 
al eens kennen wordt er een tipje van de sluier gelicht rond 
het kampthema. 

 

Zit je verder nog met vragen, neem dan gerust contact op 
met KSA Noordzeegouw. Alle contactgegevens vind je ook in 
dit boekje terug. 

 

KSA groet u! 

De Knapenwerkgemeenschap 
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Contact 
 

Kampleiding 

De kampleiders zijn gedurende heel Varsika ter plaatse als 
eindverantwoordelijken. Je kan hen contacteren voor 
dringende zaken tijdens het kamp. Hieronder hun gegevens. 

 
 

Joren Vandenbroucke 
+32 494 05 37 94 
joren@ksanoordzeegouw.be 

Stan Mattheeuws 
+32 499 25 21 49 
stan@ksanoordzeegouw.be 

 

Brieven op kamp 

Tijdens het kamp is briefwisseling mogelijk naar het adres 
Bernikkewallestraat 4 bis, 8902 Voormezele (Ieper). 

Gedurende het kamp kunnen de Knapen postzegels (€1/stuk) 
en KSA-kampkaartjes (€0,25/stuk) aankopen. 
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Secretariaat 

Vanuit het provinciaal secretariaat van KSA Noordzeegouw 
ondersteunt de Gouwleiding het kamp administratief en 
logistiek. Hieronder hun gegevens en waarvoor je bij hen 
terecht kan. 

 

 
 

Niels Vandamme 
 
+32 56 40 48 12 
inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be 
 
Niels kan je helpen bij: 

- inschrijvingen 
- betalingen 
- andere administratieve en 

financiële vragen 

 

Xavier Montaine 
 
+32 56 40 48 12 
+32 499 34 85 41 (GSM) 
xavier@ksanoordzeegouw.be 
 
Xavier kan u helpen bij: 

- algemene vragen 
- dringende zaken indien de 

kampleiding niet kan bereikt 
worden 
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Staf 
 

Naast de kampleiding werkt een heel team van gedreven 
KSA-leiding mee aan Varsika. Hieronder alle gezichten en 
namen. 

 

Koks 

De koks zorgen voor heerlijke kampkost en houden rekening 
met de vooraf gemelde allergieën en dergelijke. 

     
Ben Guillaume Jeroen Johnny Louis 
 

Materiaalmeesters 

De materiaalmeesters zorgen voor het spel- en 
kampeermateriaal. Daarnaast doen ze ook de meeste EHBO.  

 

Lotte & Louise 
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Vendelleiding 

Op Varsika zijn de Knapen verdeeld in vendels, vaste groepen 
doorheen het kamp. Elk vendel wordt begeleid door twee 
vendelleiding: een leidster en een leider. Zij zijn de 
vertrouwenspersoon voor de Knaap tijdens Varsika. 

  
Bert 

 
Lien Marius Hanne Friedl 

 
Korneel 

 
Sarah Simon Arne Ellen 

 

  

Simon Nora Charlotte   
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Verloop 
 

Vooraf 

We vragen om vooraf melding te doen van voedingsnoden 
(allergieën, intoleranties en dergelijke). Dat kan naar 
inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be. 

Ook fysieke of mentale noden die extra aandacht vragen, 
kunnen zo gemeld worden. Waar wenselijk, bespreken we 
daarbij graag een gepaste aanpak voor tijdens het kamp. 

 

Komen 

We verwelkomen iedereen op maandag 1 juli tegen 10u op 
de grote parking in de Palingbeekstraat (Voormezele, Ieper). 

Daar zendt de KSA-leiding je richting het 
kampterrein. Hierbij volg je steeds de 
(tijdelijke bedevaarts)route naar de Varsika-
abdij, met Sint-Jakobsschelpen aangeduid. 

Het is ongeveer een kilometer stappen van de parking naar 
de kampweide. We vragen uitdrukkelijk om niet te parkeren 
aan de kampweide, omwille van verkeersveiligheid. 

Eenmaal op het kampterrein aangekomen, meld je je aan aan 
de welkomststand voor je naamkaartje, het afgeven van je 
medische fiche, het tekenen van de aanwezigheidslijst en de 
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GDPR-lijst (privacywetgeving). Hier kan indien nodig ook nog 
overlegd worden over medicatie tijdens het kamp. 

 

Gaan 

We nemen afscheid op zaterdag 6 juli om 14u. Naar goeie 
traditie is er dan een slotmoment met groepsfoto en een 
indrukwekkende kampkreet. 

We vragen opnieuw dat ouders zich parkeren in de 
Palingbeekstraat en de Knapen te voet komen halen op het 
kampterrein. Knaap en ouder vertrekken dan samen terug 
naar de parking. 

De deelnemers krijgen over de middag al een 
standaardformulier voor tegemoetkoming van 
mutualiteiten mee. 

 

Verblijven 

Wie op Varsika meegaat, mag zich verwachten aan heel wat 
verschillende activiteiten: bosspel, pleinspelen, zelfkook, 
tocht, kampvuur en vele andere kamphoogtepunten. We 
zorgen voor een fenomenale groepssfeer door zoveel 
mogelijk samen te doen. 
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Afspraken 

Tijdens Varsika bouwen we een hechte vriendschapsband op 
onder KSA’ers. Omdat goeie afspraken ook goeie vrienden 
maken, vragen we aan alle deelnemers om zich alvast aan de 
volgende basisregels te houden. 

 

- We hebben respect voor alle KSA’ers op Varsika. We 
doen niet mee aan pesten! 

- De leiding is verantwoordelijk voor het kamp, maar we 
zorgen samen voor een mooi kamp. We rekenen dus op 
ieders medewerking en al zeker wanneer de leiding het 
vraagt. 

- Op Varsika doen we bijna alles samen. We laten ons niet 
afleiden door sociale media of elektronica. Laat daarom 
gsm, tablet, muziekspeler en dergelijke thuis. Zo 
kunnen deze ook niet beschadigd geraken. 

- Dankzij de koks zal niemand honger lijden. Daarom 
vragen we om geen snoep mee te nemen. Wanneer er 
toch snoep mee zou zijn, verdelen we dat in groep. 
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Bagage 

 

Hieronder vind je de alle benodigdheden om op Varsika te 
kunnen vertrekken, met een afvinkhokje ernaast. Waar nodig, 
wordt verduidelijkt waar de gevraagde stukken voor dienen. 

Daarnaast nog onze gouden tips:  

þ Naamteken zo veel mogelijk persoonlijke spullen en 
kledij. 

ý Neem niet overdreven veel gerief mee. Een teveel aan 
bagage is zwaar om te dragen bij aankomst en vertrek. 
Het beperkt ook de beschikbare ruimte in de slaaptent.  

 

Administratie 

¨ Ingevulde medische fiche + pasfoto 
¨ Identiteitskaart 
 

Kledij  

¨ KSA-uniform 
¨ Voldoende T-shirts 
¨ Trui(en) 
¨ Korte broek(en) 
¨ Lange broek(en) – bescherming benen bij bosspel 
¨ Voldoende ondergoed 
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¨ Kousen – minstens 1 paar per dag 
¨ Pyjama 
¨ Regenjas 
¨ Speelschoenen – best waterdicht voor tijdens/na regen 
¨ Gemakkelijke wandelschoenen – voor op tocht 
 

Hygiº ne 

¨ Toiletzak (tandenborstel, tandpasta, washandje, zeep, 
shampoo) 

¨ Badhanddoek 
¨ Zwemgerief 
¨ Persoonlijk hygiënisch gerief 
¨ Zakdoek(en) 
¨ Linnen zak - voor vuile kledij 
 

Kampgerief 

¨ Pet 
¨ Zonnecrème 
¨ Slaapzak 
¨ Matje/luchtmatras/veldbed 
¨ Hoofdkussen 
¨ Gamel 
¨ Bestek 
¨ Beker 
¨ Drinkfles – mee te nemen op tocht 
¨ Kleine rugzak – om lunch en water mee te nemen op tocht 
¨ Zaklampje  



13 
 

¨ Schilmesje – voor de zelfkookactiviteit 
¨ 2 keukenhanddoeken – voor de afwas 
¨ Schrijfgerief – voor schriftelijke opdrachten bij activiteiten 
¨ ’t Voetje: zakboekje voor codes (op kampweide te koop 

voor €1) – voor codes op tocht en in spelen 
 

Varia 

Eventueel mee te nemen, op eigen verantwoordelijkheid 

¨ Je vaste/voorgeschreven medicatie 
¨ Muziekinstrument 
¨ Zakgeld – voor aankoop KSA-postkaarten (€-,25), 

postzegels (€1), ’t Voetje (€1), KSA-uniformstukken of -
gadgets te koop op startmoment 
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Annuleren 
 

Annuleringsvoorwaarden 

Elke annulering dient te gebeuren per mail naar 
inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be. 

Tot 14 dagen voor het initiatief kan je kosteloos annuleren. 

Vanaf 14 dagen voor het initiatief wordt bij annulering 50% 
van de deelnameprijs aangerekend. 

Wie zonder verwittigen niet komt opdagen, betaalt de 
volledige kostprijs van die inschrijving 

 

Overmacht 

Als je omwille van overmacht niet aanwezig kan zijn op een 
initiatief of (ziekte, overlijden van een naaste of verplichte 
aanwezigheid op school), wordt 10 euro doorgerekend. 

Een geval van overmacht moet steeds gestaafd worden met 
de nodige bewijsstukken (doktersbriefje, overlijdensbericht, 
attest van school). 
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Een initiatief georganiseerd door: 

de Knapenwerkgemeenschap van KSA Noordzeegouw 

 

 

 

 

 

 

 

Dwarsweg 1, 8560 Gullegem 
056 40 48 12 

info@ksanoordzeegouw.be 
www.ksa.be 

 

 

 

 

 

 

 

 


