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WOORDJE VOORAF 

Gegroet en welkom in het koninkrijk van 
Koningin Bitter II 
 
Alle Jongknapen uit West-Vlaanderen zijn 
welkom om van 1 tot en met 5 juli de kroning van 
dochter Bitter II bij te wonen in ons prachtig 
koninkrijk! Het wordt een fantastisch feest met 
karrenvrachten eten, drinken en plezier. Bij 
dezen wil ik je graag uitnodigen voor de 
magnifieke vijfdaagse ceremonie. Een cadeau is 
niet nodig, enkel je goed humeur moet je 
meebrengen. En je mama en papa thuislaten, die 
zijn niet welkom! Er is niets dat nu nog kan 
mislopen …  Behalve als die luilak van een zoon 
zich moeit, maar dat zal wel niet. Soit, daar hoef 
je niet mee in te zitten, het wordt fantastisch. 
Hopelijk ben jij er ook bij!  
 
Majestueuze groet 
Koningin Bitter II 
KSA groet U! 
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De Jongknapenwerkgemeenschap  

EVEN KENNISMAKEN 
KAMPLEIDING 

 

Arne en Niels leiden het kamp in goede banen. Tijdens het kamp bezorgen 
ze de deelnemers de tijd van hun leven en zorgen ze ook voor hen 
wanneer het eventjes minder goed gaat.  Als er een probleem is tijdens 
het kamp, kan je hen altijd bellen. Het kan even duren tot ze opnemen, 
want we zijn op kamp ;-) 

Arne Desmet     Niels Verdonck 
0471 55 51 01     0498 59 79 49 
arne.desmet@hotmail.com  nielverd@gmail.com 
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VENDELLEIDING 
 

Bavo     Bastiaan  
  
 
 
 
 
 
 
 
Ellen  Kobe 
 
 

 
 
 
 
 
 
Yorick                                    Stendert  
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Tinne      Bieke 

 
 
Seth            Klaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milan     Wout 
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ALGEMENE ONDERSTEUNING 

Bert Cappon 

056 40 48 12 
0472 06 26 79 

bert@ksanoordzeegouw.be 

KSA Noordzeegouw vzw  

Dwarsweg 1, 8560 Gullegem 

Indien er zich tijdens, voor of na het kamp problemen 
voordoen, kan je altijd contact opnemen met KSA 
Noordzeegouw. Wij proberen je zo goed mogelijk te 
helpen indien er vragen of problemen zijn.   
  
KSA Noordzeegouw is de koepel van alle KSA-groepen 
in West-Vlaanderen. Elk jaar organiseren wij 
verschillende initiatieven voor alle leeftijdsgroepen 
binnen KSA. Misschien ben je als Kabouter of Pagadder 
ooit meegegaan 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.  
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Hou zeker de brochure in de gaten die je op het einde 
van het werkjaar ontvangt, want daarin staan al onze 
initiatieven op een rijtje! 

ONTVANGST & VERTREK 
Je wordt verwacht op 1 juli om 10.00 uur op volgend 
adres:  
KSA-heem Monsalvaet  
Schomminkelstraat 22 
8954 Westouter 

 

Er is parking aan de kerk van Westouter (op 
wandelafstand van Monsalvaet) en net voorbij het KSA-
heem Monsalvaet. Je loopt door de poort die hierboven 
afgebeeld staat, daar zal je Arne en Niels aantreffen.  

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. 

Het kamp eindigt op 5 juli om 13.30 uur op dezelfde 
plaats.  
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MIJN VALIES 
KLEDIJ (kan tegen een stootje kan en mag vuil worden) 

O KSA-uniform (sjaaltje en eventueel KSA-hemd) 
O Broeken (lang en kort) 
O Voldoende ondergoed en kousen 
O (warme) speelkledij + trui 
O T-shirts 
O Regenjas 
O Speelschoenen 
O Regenlaarzen en stevige wandelschoenen 
O Zwemgerief 
O Groene verkleedkledij  

TOILETGERIEF 

O Tandenborstel/tandpasta/bekertje 
O Shampoo en zeep 

 O Zonnecrème (!) 
O Washandjes en handdoeken  
O Kam 

SLAAPGERIEF 

O Pyjama + pantoffels 
O Lievelingsknuffel 
O Slaapzak 
O Hoofdkussen en kussensloop (verplicht!) 
O Hoeslaken (verplicht!) 
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OVERIGE 

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, enveloppen, balpen … (adressen vooraf invullen) 
O Twee keukenhanddoeken (naamtekenen aub!) 
O Persoonlijke drinkfles   
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ALGEMENE AFSPRAKEN 
KSA’ers gaan graag op kamp! We vinden het dan ook 
belangrijk dat je aan een aantal zaken extra aandacht 
schenkt. Maak ons trots en toon dat je een echte KSA’er 
bent door deze algemene afspraken na te leven:  

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

• De leiders en leidsters hebben de taak om alles in 
goede banen te leiden en proberen heel erg goed 
voor je te zorgen. Luister dus naar hun 
opmerkingen.  

• Op kamp kan al eens iets verloren gaan … 
Naamteken persoonlijke spullen.  

• Zorg goed voor al het materiaal op kamp.  
• 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.  

• Er is voldoende lekkers voorzien op Woesj. Extra 
snoepgoed is dus niet nodig. Wat je wel meebrengt 
zal worden verzameld en delen we met iedereen. 
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PRAKTISCHE INFO 
INSCHRIJVINGEN  

Het inschrijvingsgeld bedraagt €90. Dat bedrag schreef je normaal 
gezien reeds volledig over. Mocht dat nog niet gebeurd zijn, 
gelieve het zeker voor de aanvang van het kamp in orde te 
brengen. Je kan overschrijven op het rekeningnummer van KSA 
Noordzeegouw IBAN BE74 4675 0073 5107 met de vermelding van 
‘Woesj + naam’.  

TERUGBETALING MUTUALITEIT  

Wist je dat je bij de meeste mutualiteiten een deel van het 
inschrijvingsgeld kan terugkrijgen? Elke Woesj’er 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 e-mail op inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be. 
De bewijslast van 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. Ernstige voedselallergie? Neem 
dan zeker telefonisch contact met Gouwleider Bert op. 
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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 die af bij 
aankomst in Westouter (verpakking naamtekenen). Noteer 
duidelijk op de medische fiche op welke tijdstippen, welke 
hoeveelheid 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.ksa.be/verzekering) 
 

NA HET KAMP: 

Heeft uw kind een voorwerp of kledingstuk verloren 
tijdens het Woesjkamp? Dan kunnen die opgehaald 
worden in het Gouwsecretariaat (Dwarsweg 1, 8560 
Gullegem). Contacteer Gouwleider Bert op voorhand 
met een duidelijke omschrijving van het verloren 
voorwerp, dan leggen we het klaar voor de ophaling.  

http://www.ksa.be/verzekering


 

NOG VRAGEN?  

Aarzel niet en neem contact op met Bert via 
bert@ksanoordzeegouw.be of 0472 06 26 79.  
Tijdens het kamp kan je in nood ook contact opnemen 
met de kampleiders Arne (0471 55 51 01) en Niels (0498 
59 79 49)  

 

Een initiatief van KSA Noordzeegouw 

Dwarsweg 1 
8560 Gullegem 
056 40 48 12 
 info@ksanoordzeegouw.be  
www.ksa.be 
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