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Gegroet KSA’er! 

Mijn naam is Nar Rufus en ik kom uit het 

prachtige Camelot. Hier heerst al jaar en dag 

woede en frustraties tussen mijn volk en de 

Saksen. Ik merk dat mijne Hoogheid het 

lastig begint te krijgen om het volk onder 

controle te houden. Ik voel ook dat er snel 

vreselijke dingen zullen gebeuren en kan 

daarbij wel wat hulp gebruiken van dappere 

krijgers.  

Ik nodig jullie daarom uit om samen met mij 

terug vrede en blijdschap te brengen naar 

ons prachtige rijk. In de rest van deze brief 

vinden jullie alle informatie over waar ons 

avontuur zal starten. 

Tot dan! 
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Wat kan handig zijn om mee te nemen? 

BELANGRIJK:  Kids-ID en (ev.) medicatie afgeven aan de leiders bij vertrek! 

Vergeet ook niet alles te naamtekenen! 

VERBODEN: 

 Elektronische apparaten 

o Zoals gsm, iPad, computer, Playstation, X-BOX … 

 Snoepjes of koekjes 

 Vriendjes of vriendinnetjes 

 Huisdieren 

 Familieleden 

Bagage 
De container met de bagage vertrekt reeds op voorhand naar ons 

kasteel. De bagage kan daarom op zaterdag 9 juli vanaf 19u afgezet 

worden aan ons heem. Een rugzakje met een drankje is aan te raden 

voor op de trein. Na het kamp kan de bagage terug opgehaald worden 

op 20 juli tussen 19u en 20u. 

KSA-uniform  Buitenschoenen  Hoeslaken en kussensloop  

Een dikke trui 
 

Stapschoenen  3 Keukenhanddoeken  

Broeken  Pyjama  Ev. pantoffels  

Mondmasker  Tandenborstel en  tandpasta  Zonnecréme en muggenmelk  

Onderbroeken  Handdoeken   Knuffelbeer  
Sokken  Zeep en shampoo    Zwembroek (spannende en                   

short)  
 

T-shirts  Kam  Zaklamp  
Regenjas  Slaapzak  Aardappelmesje (enkel       

Jongknapen) 
 

Drinkfles  Kussen  Een oud wit doek die vuil mag 
worden 
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Waar en wanneer vindt onze queeste plaats? 

We verblijven in het nederige stulpje het Jeugdheem De Reynaert met 

het adres: Bampstraat 11A, 3830 Wellen. 

Voor de pagadders en jongknapen wordt er op woensdag 13 juli om 

8u30 afgesproken aan de voorkant van het station. Maar de kabouters 

wachten nog tot vrijdag 15 juli om 8u30 om af te spreken voor het 

vertrek. 

Tijdens het kamp kunnen er kaartjes gestuurd worden naar de 

ouders, maar breng dan wel een enveloppe met het adres op, een 

postzegel en wat extra geld voor het kaartje mee. Brieven van thuis 

uit zijn ook altijd welkom! 

Hoe kan ik mee op dit avontuur? 

De prijs van het kamp bedraagt €120 voor pagadders en jongknapen, 

€95 voor kabouters. U kan uw zoon inschrijven door het online 

inschrijvingsformulier via www.ksam.be ‘inschrijven’ in te vullen.  

Vervolgens dient u het bedrag te storten naar BE24 7380 1302 8738 

met als vermelding <Volledige Naam + Zomerkamp 2022>.  

LET OP: De deadline voor het inschrijven is zondag 20 juni. 

Uw kind is gedurende het volledige kamp verzekerd. De prijs van de 

verzekering zit inbegrepen in de kampprijs. Safety first! Voor uw kind 

kunt u ook geld terugkrijgen van het ziekenfonds. Voor meer info kunt 

u terecht bij de leiders of door te mailen naar secretaris@ksam.be.  

Wij ontvangen geen CM-formulieren op papier. Stuur ze door naar het 

mailadres secretaris@ksam.be of surf naar 

https://www.ksam.be/terugbetaling-mutualiteiten/.   

http://www.ksam.be/
mailto:secretaris@ksam.be
mailto:secretaris@ksam.be
https://www.ksam.be/terugbetaling-mutualiteiten/
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Vervoer 

Wij zullen ons niet met paard en kar verplaatsen, maar 

met de trein. De pagadders en jongknapen worden op 

13 juli om 8u30 verwacht aan de voorkant van het 

station van Brugge. 

2 dagen later zullen de kabouters hun komen versterken op 15 juli. 

Jullie vertrekken om 8u30 en worden ook aan de voorkant van het 

station in Brugge verwacht.  

Vergeet niet om je KSA-uniform te dragen!! 

We keren op 19 juli naar huis met een grote glimlach op ons gezicht. U 

kan uw zoon rond 16u30 komen ophalen aan het station in Brugge. 

Contactgegevens 

Banleiders: 

 Kabouters: Victor Ghyssaert +32 (0)493 07 67 71 

victor.ghyssaert@ksam.be 

 Pagadders: Yorben De Baets +32 (0)472 76 65 52 

yorben.de.baets@ksam.be 

 Jongknapen: Raf De Soete +32 (0)468 56 86 75 

raf.de.soete@ksam.be 

Kampleiders: 

 Joost Heuvelman +32 (0)487 60 47 22 

joost.heuvelman@ksam.be 

 Raf De Soete +32 (0)468 56 86 75 

raf.de.soete@ksam.be 

  

mailto:raf.de.soete@ksam.be
mailto:raf.de.soete@ksam.be
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Zoek de woorden
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Help jij Merlijn de tovenaar zijn toverketel 

terug te vinden? 

 

 

  

Deze ridders 

missen nog wat 

kleur, help je 

hen? 
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Samenvatting 

 Het inschrijven kan tot maandag 20 juni. 

 Vergeet uw zoons zijn kids-ID niet en eventuele medicatie. 

 Bagage kan afgegeven worden op zaterdag 9 juli vanaf 19u. 

 De pagadders en jongknapen vertrekken op 13 juli om 8u30 
aan het station van Brugge. 

 De kabouters vertrekken pas op 15 juli om 8u30 ook aan het 
station van Brugge. 

 Onze queeste eindigt 19 juli te Brugge rond 16u30. 

 De bagage kan opgehaald worden op 20 juli tussen 19u en 
20u. 


