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INTRO: 

 
Professor Paubelijn legt de laatste loodjes aan haar 
meesterwerk. Nog eens snel de muonenvangers herinitialiseren en 
nog enkele testjes uitvoeren ter voorbereiding van het eerste 
grote experiment. Maar wie is die professor Paubelijn 
eigenlijk? Wel, doorheen de jaren heeft ze op een vergelegen 
eiland een geheime basis opgebouwd, genaamd area 42.0. Hier 
voert ze al jarenlang controversiële experimenten uit waarmee 
ze eindelijk resultaten boekt. Nu haar teletijdsmachine op punt 
staat, kan ze haar proefpersonen één voor één naar het heden 
teleporteren. De eerste die aan de beurt komen, zijn de 
samurais, echte krijgers uit het pre-industriële Japan. Maar 
wie teleporteert ze daarna? Gaat ze voor de survivalskills van 
de oermensen of toch eerder de brute kracht van de Vikings? Of 
misschien toch voor de eeuwenoude kennis en wijsheid van de 
Egyptenaren? Op 19 juli zullen we het allemaal te weten komen. 
Professor Paubelijn lacht even in zichzelf. Ze kan al bijna 
niet meer wachten om haar meesterplan in werking te zetten.. 
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WIE IS WIE? 
 

Knim:   
 

Roya Colman Rob Ingels Brecht D’hondt Thijs Vermeulen 

Riyuza Rozuki Brachiro Toshi 

0492 85 36 26 0475 59 94 78 0484 14 31 63 0493 55 80 50 

 

Deze dappere, eervolle krijgers uit het pre-industriële Japan 
dragen trouw hoog in het vaandel. Met hun snelle reflexen en 
hun uitmuntende techniek zijn ze geduchte tegenstanders.  
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SJO:  
 

Wietse Bonnaerens Jakob De Vreese Sven Boone 

Wiegnar Lothbrock Jako Blauwbaard Sverre 

0499 40 06 06 0491 30 03 04 0494 26 05 25 
 
 

Deze bonkige, sterke strijders uit het Noorden weten als geen 
hoe ze hun vijand moeten aanpakken. De koude vormt voor hen 
geen probleem en ze gaan steeds recht op hun doel af. Ook al is 
dat niet altijd de beste oplossing. 
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Sein 16: 
 

Malou Colman Hannah De Munck 

Manducris Hanubis 

0470 07 24 40 0495 33 39 81 

 
De Egyptenaren. Het enige echte beschaafde volk tussen de 
proefpersonen van professor Paubelijn. Slim, sluw en tactisch 
om steeds opnieuw de buit binnen te halen. Zo zie je maar dat 
je niet altijd beresterk moet zijn om de overwinning te 
behalen. 
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Sein 18:  
 

Pieter D’hont Eva Maesen Niels Van de Vyver 

���� (Geluid van een 
snurkende brombeer) 

������ (Geluid van 
een geslacht varken) 

����� (geluid van een 
mammoet met 
tandpijn) 

0487 24 68 71 0496 38 04 19 0493 77 18 69 
 
Dom, lelijk en slecht opgevoed. Je zou je kunnen afvragen 
waarom ze hier rondlopen. Hebben ze misschien toch ergens nog 
een of andere eigenschap die hen voordelen biedt? 
Waarschijnlijk niet… 
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VERTREK EN TERUGKOMST 

 
Bagage 

 

Ons bagage reist ons reeds voor op maandag 
16 juli. We verwachten jullie dus gepakt 
en gezakt om 08u30 in de Torenstraat 
om het sjorhout in de camion te laden. Daarna 
reizen we nog door naar het materiaalkot op 
Hoogland alwaar de koffers, tenten en allerlei 
andere brol wordt ingeladen. We hopen hiermee 
klaar te zijn iets na de middag. Er is veel 
werk en weinig tijd, dus kom zeker allemaal 
helpen! Ook ouders zijn van harte welkom om 
een handje te helpen: vele handen maken licht 
werk! Je kan rekenen op een fantastische 
werksfeer en onze eeuwige dank! 
 

Vertrek 

We spreken af op donderdag 19 juli om 
07u20 aan het station om de trein richting 
niemandsland te nemen. Let op, maak zeker dat 
je op tijd bent, want de trein vertrekt om 
07U50 al! 
 

Terugkomst 

We zien Lokeren terug op dinsdag 31 
juli. Wanneer de camion is uitgeladen, 

kunnen de ouders ons moe maar tevreden 

omhelzen en afhalen rond 19u00 in de 
Torenstraat, waar onze sjorbalken weer een 
jaar mogen uitrusten! We vragen iedereen om te 
blijven tot de laatste sjorbalk is opgeborgen. 
Zo gaat alles veel sneller en kunnen we ons 
allen sneller gaan losweken in een heet bad! 
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REILEN EN ZEILEN 
Ik ga op tijdreis en ik neem mee… 
Dit lijstje is niet alleen voor wie de eerste keer een rugzak moet 
inpakken voor kamp, want uit ervaring weten we dat er velen in slagen 
om nog de helft te vergeten ondanks dit volledige lijstje. Zet in 
alles je naam. Dat bespaart ons misschien enkele vuilzakken ‘verloren 
voorwerpen’… 
 
Bij het vertrek 

* lunchpakket 
* KSA-uniform 
* portefeuille met: identiteitskaart, voldoende zakgeld  

 
Valies/trekrugzak 

voor ’s nachts 
* luchtmatras 
* slaapzak 
* weeftouw (ongeveer 25 m lang en 5 à 10 mm dik) 
* pyjama 
* zaklamp (+ reservebatterij) 
 
voor de hygiëne 
* washandjes en handdoeken  
* toiletzak: zeep, shampoo, kam, nagelknipper, … 
* zonnecrème 
* scheermesje 
[Opgelet! We willen graag ons steentje bijdragen aan de zorg 
voor het milieu en zouden het enorm appreciëren moest je 
biologisch afbreekbare zeep meebrengen. Deze is gewoon te 
verkrijgen in de Colruyt.] 
 

 voor de zedenwetten  
* KSA-uniform 
* voldoende ondergoed 
* dikke trui 
* T-shirts & co 
* korte en lange broeken 
* genoeg kousen 
* regenjas 
* zwemgerief 
* pet en zonnebril 
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voor de honger 
* beleg voor op de boterham 
* gamel en bestek 
* 3 keukenhanddoeken 
*aardappelmesje 
* drinkbus 
 
voor de voeten  
* stapschoenen 
* sandalen 
* sportschoenen 
 
voor de leut/handigheid 
* veters, veiligheidsspeld, …  
* muziekinstrumenten, cd’s, … 
* naald en draad 
* zakdoeken 
* strips, roddelboekskes, … 
* een kussen 
* je knuffelbeest 
* … 

 
 
Niet in de valies! 
Sommige zaken laat je beter thuis. Om je niet de irritatie van de 
leiding op de hals te halen en geen straf te krijgen zijn er een aantal 
zaken die je beter NIET in je valies, je zakken of enig ander bagagestuk 
verpakt. Voor de duidelijkheid hieronder expliciet vermeld:  
 

* Alcohol 
* drugs 
* messen en andere scherpe voorwerpen, een zakmes mag wel 
* sigaretten 
* gsm  
* electronica zoals mp3, ipod, laptop, … 

 
We willen hierover heel duidelijk zijn. We vragen het jullie nu 
vriendelijk om dit niet, we herhalen het nogmaals NIET mee te nemen 
op kamp. Als jullie dit toch doen, is dit op eigen 
verantwoordelijkheid. Wij zijn geenszins verantwoordelijk voor 
eventuele schade. Alles wordt door de leiding in beslag genomen tot 
het einde van het kamp.  
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Ik ga op tijdreis en ik hou me aan 
volgende regels… 
Professor Paubelijn is gesteld op regels, met wanorde nemen ze dus 
geen genoegen. Regels zijn er om te worden nageleefd. 
Overtredingen kunnen dan ook rekenen op een gepaste sanctionering. 
Hieronder de belangrijkste regels, een gewaarschuwd man of vrouw is 
er twee waard! 
 
GSM ‘s 

We benadrukken dit extra dit jaar. Kamp is nog altijd een 
gebeurtenis met je groep en gsm’s zijn echt storend. GSM’s zijn 
dan ook ten strengste verboden. Je ouders kan je zien op bezoekdag, 
je lief kan je schrijven dus laat die GSM thuis! Als je hem toch 
meeneemt wordt hij door de leiding afgenomen en wat heb je daar 
nu aan? Zoals gezegd, zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke 
schade. 

  
 Electronica 

PSP, gameboy, Xbox, laptop, of whatever er nog allemaal bestaat 
wordt door de leiding met veel plezier in beslag genomen en pas 
op het eind van het kamp terug ter beschikking gesteld. Ook hier 
geldt dat de leiding niet verantwoordelijk is voor eventuele 
schade of ongelukken.  

 
Messen en scherpe voorwerpen 

Om veiligheidsredenen worden deze van het kampterrein geweerd. Een 
zakmes is een handig hulpmiddel en wel toegelaten. Alle andere 
zaken van het scherpe soort laten we liever thuis.  

 
Alcohol en rookwaren 

Laten we hierin duidelijk zijn. De oudste leden kunnen eens één 
pintje nuttigen en een sigaretje roken in de bartent op de daarvoor 
afgesproken tijdstippen.  
 
Moest je je nu toch vergissen en het bos voor de bartent aanzien, 
geen nood, met een sanctie is dat opgelost. Moest je de bartent 
en het bos blijven verwarren, dan nemen we je rookwaren in beslag 
en krijg je een rookverbod. Op het einde van het kamp kan je die 
dan bij je ouders gaan afhalen. Softdrugs en alcohol zijn simpelweg 
verboden. Wie deze regel tracht te omzeilen kan rekenen op een 
gepaste straf. Alle verboden middelen worden door de leiding in 
ontvangst genomen.  
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Ik ga op tijdreis en ik doe pipi en 
k.k. in… De HUDO 
Het kleinste tentje opzoeken, een boodschap doen, kakken in den bos… 
noem het zoals je wil, maar de HUDO (Houdt U Darmen Open) is waar je 
zijn moet. Het vuilgroene tentje aan de rand van het kampterrein en 
de dubieuze geur (al naargelang het vorderen van het kamp, steeds 
indringender) met spiksplinternieuwe zitplaatsjes. Ga erop zitten, doe 
je ding en geniet intussen van het zicht over het kampterrein, de 
laatste fancy of een klapke met je buurvrouw/man.  
 

Ik ga op tijdreis en het eten krijg ik… 

Van onze lieftallige koks die elke dag zorgen voor een gastronomisch 
diner. Ofwel is dit reeds heerlijk klaargemaakt, ofwel nog rauw en 
koud en bereid je het zelf op het vendelvuur. Je ziet het, verhongeren 
zal je niet doen. Tenzij natuurlijk je het uit je gamel laat  stelen 
of laat verbranden. 
 
Iets te drinken kan je halen in de bartent. De leiding geeft een 
seintje wanneer ze open is. Altijd een fijne stek voor de laatste 
roddels, ontspannende muziekjes en heerlijk chillen. 
 

Ik ga op tijdreis en draag zorg voor 
alle materiaal… 
Materiaal, je hebt het elke dag weer nodig. Een bijl om hout te kappen, 
een zaag om het te zagen, een stukje touw om je broek op te houden, … 
Alles wat je nodig hebt, kan je in de materiaaltent terugvinden onder 
supervisie van de enige echte materiaalmeesters.  
 
Ze zullen het zelf grootmoedig toegeven, de meest energieverslindende 
job hebben ze niet. Al zeg je dit beter niet luidop. Integendeel, een 
beetje slijmen kan nooit kwaad. Ze zijn niet enkel de baas over het 
materiaal, ze inspecteren ook je tent op netheid en hebben een heleboel 
jobkes voor je in petto. Zorg dragen voor het materiaal is dan ook de 
boodschap! 
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Ik ga op tijdreis en ik hou me aan het 
volgend slaapritueel… 
 
De nachten breng je door in je zelfgeweven bedje in de tent. Vooraleer 
we slapen gaan, zingen we allemaal samen het Avondlied. Voor wie 
geheugenverlies heeft geleden of nog nooit eerder op kamp geweest is, 
hieronder de tekst om alvast in te oefenen. Voor de anderen, smeer je 
stembanden en oefen op toon houden. Want wie niet meezingt, murmelt, 
fluistert of vals zingt halen we er zo uit voor een solo… 

 
 

O Heer, de avond is neergekomen 

De zonne zonk, het duister klom 

De winden doorruisen de bomen 

En verre sterren staan alom 

Wij knielen neer om U te bidden 

In ’t slapend woud ons avondlied 

Wij danken U voor wat we ontvingen 

en vragen Heer verlaat ons niet 

 

Knielen, knielen, knielen wij neder 

Door de stilte weerklinkt onze bee 

Luisterend, fluisterend, kreunen mee 

En sterren staren teder 

Geef ons Heer, zege en rust en vree 
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DAGVERLOOP 
 
Om geen mal figuur te slaan, moet je vooral doen wat iedereen doet, waar 
iedereen dat doet en wanneer iedereen dat doet. Hierbij een dagindeling 
om dat wat makkelijker te maken. 
 
8u ‘S morgensvroeg al word je geconfronteerd met één van de 

moeilijkste momenten van de dag, het opstaan. Vervolgens 
een frisse wasbeurt, een stevig ontbijt en last but not 

least, de afwas. 
 

9u30 Als de keukenhanddoeken terug aan de waslijn hangen, 
vult ons Pauline de longen om het fluitsignaal van de 
ochtendformatie te blazen. Tijdens dit gezamenlijke 

moment zingen we het kerelslied. 
 

Kerels der Noordzee drie, vier… 
Kerels der Noordzee Vikingsbloed 
Schaart u vereerd rond de vlag 

’t Gaat om uw kerst en uw Vlaamsen Diet 
 

Richt u te koene slag 
Alom de strijd drie, vier,… 

Gij nieuwe jeugd 
Een kamp voor ons, een kamp voor ons 

 
Verder overlopen we even het programma van de 

voormiddag en degenen die iets mispeuterden of een 
vrij lompe stoot uithaalden worden eventjes in het 
midden geroepen voor de passende beloning. Na de 

formatie halen de materiaalmeesters de vergrootglazen 
boven voor een strenge, maar rechtvaardige inspectie. 

 
10u30 Als alle sporen van slordigheid zijn uitgewist kunnen 

we van start gaan met de ochtendactiviteit of halen 
we de kookboeken boven voor het vendel. 

 
  
12u Food. Lekker of minder lekker al naargelang je het 

zelf klaarmaakt of door de koks geserveerd krijgt. 
(In welke volgorde, dat laten we hier even in het 

midden…) 
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14u Na een siësta en de afwas wordt er weer formatie 

geblazen waarop direct de middagactiviteiten volgen. 
Deze duren tot ongeveer 16u30 en worden meestal 

afgesloten met het vieruurtje (dat inderdaad een half 
uur te laat is). 

 
18u30 Het is weer eens tijd om rond de tafel te kruipen en 

onze grollende magen te stillen. Ook hierna weer het 
favo moment van de dag: de afwas. 

 
19u30 Als alle gamellen, vorken en messen proper zijn 

kunnen we beginnen met de avondactiviteit. Deze 
eindigt als de zon en de maan van plaats gewisseld 

hebben. 
 

21u30 Dan gaan we voor de laatste keer van de dag in ’t vierkant 
gaan staan voor het avondlied. Dan nog de tanden poetsen, 
plassen, pyjama aandoen en als er taptoe geblazen wordt 
doen we de oogjes toe. Voor degenen die zich niet aan 

taptoe kunnen houden heeft de waakdienst nog wel een jobke 
in petto. 
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BEZOEKDAG 
 

Om ook dit jaar de kampsfeer eens te komen opsnuiven, 
organiseren we naar goede gewoonte onze bezoekdag op 

zondag 22 juli. Iedereen is welkom op het 

kampterrein vanaf half twaalf. De wegbeschrijving vindt 
u achteraan dit boekje.  
  
Voor de barbecue moet u op voorhand inschrijven en 
bonnetjes afhalen bij Eva. Op maandag 16 juli bij het 
inladen van de camion hebt u daar de gelegenheid voor. 
Dit jaar kiezen we voor hetzelfde concept als vorig 
jaar. Geen menu’s meer, iedereen stelt zelf zijn 
combinatie van lekkere vleesjes samen. Per stukje vlees 
betaal je 4 euro. Zoals altijd kan je kiezen uit een 
saté, een worst, een kipfilet of een vegiburger! 
Natuurlijk is het ook mogelijk verschillende stukken 
vlees te combineren. De bonnetjes moeten met cash 
betaald worden, dit gebeurt het liefst op 16 juli. Met 
vragen kan u Eva bereiken op volgend nummer: 04 96 38 
04 19. 
 
Om het uzelf gemakkelijk te maken, brengt u eventueel 
zelf een stoel en tafeltje mee. Uit ervaring weten we 
dat het ons meestal aan plaats ontbreekt… We zouden ook 
graag de traditie in ere houden om door de bezoekers 
verrast te worden met (liefst zelfgemaakt) dessert. Wij 
zorgen dan voor de koffie in ruil. 
 
In de namiddag kan u kiezen tussen een lichte wandeling 
– beter gekend als “het terrasje” – een spel voorbereid 
door de sein 16 of een lange tocht.  
 
Wanneer dan alle vuile was is uitgewisseld, alle 
verhalen verteld en goede raad gegeven kan u met een 
gerust hart weer huiswaarts keren. We vragen u 
vriendelijk om rond 18u te vertrekken zodat we het 
kampleven lustig kunnen verderzetten.  
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PRAKTISCH 
 
Kampprijs 
 
Deze bedraagt 150 euro voor het 1ste kind 
en 120 euro voor het 2de kind . We zouden 
willen vragen om voor 16 juli over te 
schrijven op volgend KSA-rekeningnummer 
met vermelding van naam + groep:  
BE71 0014 6619 1069. 
 
 
Kampadres en noodnummer 
 
In geval van nood, zijn we te bereiken 
op het GSM-nummer van Pauline:   

+32 494 54 24 46 
 
Brieven kan u sturen naar: 
 
naam 
KSA Lokeren 
Rue de Mariembourg 1 , 5670 Dourbes 
 
Voor ons kan het kamp beginnen! Als er 
nog vragen of problemen zijn, aarzel niet 
om de leiding aan te spreken. 
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Deze medische fiche dient om de leiding de noodzakelijke inlichtingen over uw kind te bezorgen. 
Daarom vragen wij u om, in het belang van uw kind, de informatie correct en nauwkeurig in te vullen. 
De informatie blijft natuurlijk strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de leidingsgroep van 
uw kind.  
  

 
Naam kind:   .......................................................   Voornaam kind:   ....................................................   

Geboortedatum:   .......................................................   Geslacht:  M / V  
Naam   Voornaam  

(ouder/voogd):   .......................................................   (ouder/voogd):   ....................................................   
Gsm:   .......................................................   Telefoon/Gsm2:   ....................................................   

Straat:  .................................................................................................  Nummer:  .............................  Gemeente:  
.......................................................  E-mail:  ....................................................   

 
Naam  Voornaam (ouder/voogd):  ........................................  (ouder/voogd):  .....................................   

Straat:   .......................................................................  Nummer:  .............................   
Gemeente:  ........................................  E-mail:  .....................................  Gsm:  ........................................  Telefoon:  
.....................................   

 
Naam:  ........................................  Relatie tot het kind:  ....................................  Gsm:  ........................................  
Telefoon:  .....................................   

 

Naam:   ........................................   Telefoon:   .....................................   
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te 
voeren. Ook het toedienen van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie is, zonder toelating 
van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande 
kader vooraf toestemming te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.  
Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon/dochter een dosis via de 
apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen.  

   Ja    Nee    
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Heeft uw kind een ziekte of beperkingen? (suikerziekte, huidaandoeningen,    Ja    Nee 
epilepsie, astma …)  

 ..........................................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................................   
Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen?   Ja    Nee  
Welke?   ...............................................................................................................................................   
Hoe vaak?  ...............................................................................................................................................  Hoeveel?  
...............................................................................................................................................   

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?    Ja    Nee  
Wanneer voor het laatst?  

 .......................................   
Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, levensmiddelen of    Ja    Nee 
andere stoffen?  

 ..........................................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................................   

Volgt uw kind een speciaal dieet (lactosevrij, geen varkensvlees, allergieën …)?    Ja    Nee  
 ..........................................................................................................................................................................   

Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan de leeftijd?          
- Sport   Ja   Nee  
- Spel   Ja   Nee  
- Staptochten   Ja   Nee  
- Zwemmen   Ja   Nee  
- Andere: ...............................................................................................         

  

 
Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden? 
(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen …)  

 ..........................................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................................   
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?  
 ..........................................................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................................................   
  

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn,  

Datum:  

Handtekening:  

  
 

Bevestig hier twee zegeltjes van het ziekenfonds. 

  

  

  


