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Beste dappere KSA’er 

 

Mijn naam is Detective Raymond. Ik heb een hulpje, hij heet 
Miles. Wij hebben jullie hulp nodig!  

Afgelopen nacht is er ingebroken bij burgemeester 
Dehandschutter.  Zowel de burgemeester als zijn echtgenote 
zijn spoorloos verdwenen.  

In de slaapkamer zijn bloedsporen aangetroffen.  

Er zijn geen sporen te vinden behalve een gebroken raam, 
een gebroken vaas, een kogelhuls en enkele voetstappen. 

We zijn al de hele dag en nacht bezig met het zoeken naar 
aanwijzingen en bewijsmateriaal.  

We hebben nieuwe mensen nodig om deze plaats delict te 
bekijken. Misschien kunnen we zo nieuwe aanwijzingen 
vinden of verse sporen bespeuren. 

Ik hoorde dat jullie zeer slimme kerels zijn die snel leren. 
Kunnen jullie mij helpen? 

 

Groeten 

Raymond Thorne  

  



Wat heeft een Detective allemaal nodig? 

 

Verboden: 

- Elektronische apparaten 
o Zoals GSM, iPad, computer, 

Playstation, … 
- Snoepen en koekjes 
- Vriendjes en vriendinnetjes 
- Huisdieren 
- Speelgoed 

Waar gaan we heen? 
Stenenmuurstraat 64, 9112 Sint-Niklaas 
De Axlandhoeve 

Wanneer? 
Onze speurtocht begint op 24/02 om 
18u30 
en eindigt op 26/02 om 13u.  

KSA-uniform  Buitenschoenen of laarzen  Hoeslaken en kussensloop  
Een dikke trui 

 
Stapschoenen  3 Keukenhanddoeken  

Broeken  Pyjama  Ev. pantoffels  
Onderbroeken  Tandenborstel en  tandpasta  Muts, sjaal en handschoenen  
(Dikke) sokken  Handdoeken   Knuffelbeer  
T-shirts  Zeep en shampoo    Kussen  
Regenjas  Kam  Zaklamp  
Drinkfles  Slaapzak  Aardappelmesje (enkel       

Jongknapen) 
 



Hoe gaan we naar Sint-Niklaas? 
We vertrekken op 24 februari aan het KSA lokaal om 18u30 
richting Sint-Niklaas. Bij de online inschrijving zal er een link staan 
om te carpoolen. Als het mogelijk is om door te voeren, dan voegt 
u via de link uw gegevens in (GSM-nummer, e-mailadres, naam van 
uw zoon en hoeveel beschikbare plaatsen er zijn). Als het niet 
mogelijk is om te voeren, dan kunt u de naam van uw zoon ook via 
die link toevoegen aan een auto en verder afspreken met de 
ouder die rijdt. Vertrek ook met een gevulde maag, want wij 
hebben vrijdagavond geen avondmaal voorzien.  

Op 26 februari om 13u verwachten we de ouders terug in 
Sint-Niklaas (De Axlandhoeve, zie adres) om uw zoon en eventueel 
andere KSA’ers mee huiswaarts te nemen. Bij problemen of vragen 
kan u altijd bij kampleider Robbe terecht (zie contactgegevens). 

Contactgegevens 
 

- Kabouters + Kampleider:  
Robbe De Busscher +32 (0)478 62 99 22 

- Pagadders: Achiel Lameire +32 (0)468 31 06 34 
- Jongknapen: Miel Vanhulle +32 (0) 492 86 09 31 

Inschrijven 
De prijs van het winterkamp bedraagt €40. U kan uw zoon 
inschrijven door het online inschrijvingsformulier via KSAM.be in te 
vullen en het bedrag te storten naar BE89 1030 8101 6185 met als 
vermelding < Volledige Naam + Winterweekend 2023 >.  

LET OP: De deadline voor het inschrijven is zondag 8 februari. 

  



Tot dan! 
  



 

Nog enkele sfeerbeelden van vorig Winterweekend 



Kleur je deze tekening mooi in? 
  



Help je de detective om de boef te vangen?  
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