


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. OP KAMP MET KSA EREWACHT  
INLEIDING 
Eindelijk is het weer zo ver! Binnenkort vertrekken we weer met z’n allen op kamp! 
Zoals elk jaar in de (sowieso) zonnige periode van 17 tot 27 juli. 
De jongpiepers komen al 3 dagen eerder terug, op 24 juli.  

 
Alle leiding is bijzonder enthousiast over het kamp dit jaar. Niet alleen werd er al druk 
vergaderd omtrent coole activiteiten en hilarische acties, ook werd er reeds een  
bezoek aan de kampplaats gedaan. Dat bezoek bevestigde één ding: 
het wordt een onvergetelijk-tof-en-vaak-soms-waanzinnig-leuk KSA-kamp! 

 
BESSCHRIJVING KAMPPLAATS 
Ook dit jaar hebben we een pareltje van een kampterrein geregeld! 
De betreffende weide bevindt zich in Blégny (Rue Priessevoye 132, 4671 Blégny). 
Ondanks dat de weide zich in vogelvlucht niet ver van Luik bevindt, is het er toch 
opmerkelijk rustig. Het is een pracht van een weide waar we ons 10 (voor de JPR: 7) 
dagen ongestoord gaan kunnen amuseren! Ook deze keer is onze wei begrenst door 
bossen die ongetwijfeld gebruikt zullen worden voor een stel leuke activiteiten! 
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Geachte ouders en Erewachters 
Ik wil beginnen door een kleine samenvatting te geven van ons bewogen jaar. Dewelke 
we gestart hebben met een grote startactiviteit op de grote markt van Tongeren recht 
voor de ogen van Ambiorix en in het zicht van de Basiliek. De week erop was er een 
groot feest op onze lokalen waar we met zen allen hebben genoten van een lekkere 
BBQ en een plezante/grappige show. Een hoop van leuke activiteiten zorgden ervoor 
dat we goed ons best hebben gedaan om vele wafels te verkopen om uiteindelijk 
beloond te worden door Sinterklaas. Dit semester hebben we gezellig met de harde 
kern afgesloten op Offelken, waar er genoten werd van de avondmis geleid door mezelf 
en Mark Van de Winkel. Samen met de lekkere hapjes aangeboden door enkele 
enthousiasten was het echt supèèèr. 

Het tweede semester werd er naar het fantastische paaskamp toe gewerkt, een 
pastaweekend heeft ons het duwtje in de rug gegeven om veel lachende gezichtjes 
tevoorschijn te toveren. Na het paaskamp zat iedereen al op het puntje van zijn stoel 
om op kamp te vertrekken na de deugddoende activiteiten, een overheerlijke 
moederdagontbijtmand en een uitstap naar de zoo.   

Nu wordt het tijd om even een stapje uit onze geliefde stad Tongeren te zetten. We 
gaan namelijk naar het niet uiterst verre Blégny. Hier zullen we 10 onvergetelijke dagen, 
7 voor de JPR, vertoeven. Onze kampplaats is omringd door talloze bossen die we 
grondig zullen verkennen. Door de gunstige ligging, zijn we niet ver verwijderd van toffe 
uitstappen, denk maar aan een uitstap naar een openluchtzwembad!  

 “Deze zomerkampeditie is nog eens specialer dan andere jaren, omdat er na het 
 kamp oud-leden op bezoek komen voor het “Oerkamp”. Dit is een jubileum dat elke 
 4 jaar doorgaat, iets wat jij na je carrière bij KSA O.L.V. Erewacht Tongeren ook zal 
 mogen meemaken.”   

Heb jij er al even veel zin in als ons om het kamplied te 
ontdekken, in de bossen te spelen, gezellig rond een 
kampvuurtje zitten, meegaan in de verhalen van Marty 
Mcfly en te vertellen thuis over al de verhalen die je hebt 
meegemaakt? Dan zien we elkaar op zondag 17 juli op onze 
kampweide in Blégny! 

 
Daan Houben 

2. BONDSLEIDER DAAN AAN HET WOORD 



 
Paaskamp is nog maar net achter de rug en onze KSA’ers zijn weer druk bezig          
met het opkomende zomerkamp. De zoektocht naar een passende kampwei      
verliep dit jaar wat moeizamer dan normaal, maar na lang zoeken denkt Daan 
eindelijk een winnaar gevonden te hebben. Enkele mails later vertrekt de   
bondsleider om de potentiële kampwei te gaan bekijken. Hij heeft Arno en    
Guillaume meegenomen om hem te vergezellen. De Erewachters komen aan             
op de wei en beginnen hem meteen te inspecteren. Alle drie komen ze snel tot         
de conclusie dat deze wei meer dan geschikt is, en dus neemt Daan contact op       
met de boer om alle praktische zaken meteen in orde te brengen. De boer             
komt aan op de wei, het contract 
wordt getekend, en het trio denkt 
eindelijk klaar te zijn. Voor ze de auto 
instappen kijken ze nog een keer 
dromerig naar de nu nog lege wei. Op dat 
moment worden ze alle drie verblind 
door een fel licht.  
Arno en Daan zoeken meteen dekking 
achter de onbevreesde leider Guillaume, die bereid was alles eraan te doen om       
zijn vrienden te   beschermen. Eens de lichtflits verdwijnt zien ze een machine          
die zelfs de ingenieursstudenten, Arno en Daan, niet bekend is. Uit de machine     
komt een man gesukkeld. Hij is duidelijk vermoeid en in paniek dus helpen ze         
hem recht. De Erewachters, die al veel straffe verhalen hebben gehoord en 
meegemaakt, waren allesbehalve voorbereid op wat de man te vertellen had.          
Zijn naam was Marty Mcfly en hij beweerde een tijdreiziger te zijn, net terug uit       
het jaar 1944. Hij doet zijn verhaal terwijl het trio vol ongeloof naar hem kijkt.           
Hij zegt: “Ik ben een wetenschapper en heb mijn hele leven gewijd aan het         
maken van een tijdmachine. Mijn hele leven lang vertelt mijn grootmoeder     
verhalen over mijn dappere grootvader. Hij heeft gevochten in de Tweede 
Wereldoorlog en is er op een heldhaftige manier gestorven.  
 
 
 
Al heel mijn hele leven bestudeer ik de wetenschap van de tijd op zoek naar een 
manier om mijn opa te redden. Toen de tijdmachine eindelijk afgewerkt was ben.      
ik zonder te twijfelen terug in de tijd gereisd, maar ik besefte pas toen ik daar 
aankwam wat voor onmogelijke taak ik mezelf heb gegeven. Door mijn naïviteit  
is niet alleen mijn opa nog steeds in gevaar maar heel onze tijdslijn!”.  

3. EEN GEVAARLIJKE BREUK IN ONZE TIJDSLIJN 

“Ik kijk al van kinds af aan naar mijn opa op, hij is en zal altijd mijn 

idool blijven” (Marty Mcfly) 

 



 
Alle drie vragen ze zich hetzelfde af, maar enkel Daan komt uit zijn woorden:       
“Onze hele tijdlijn in gevaar? Waar heb jij het toch over?”. De tijdreiziger kijkt         de 
3 jongens met een schuldige blik aan en gaat verder: “Door een fout in mijn 

tijdmachine is er niet alleen een poort geopend naar WO2 maar naar    
allerlei andere verschillende oorlogsperiodes verspreid over heel         

onze geschiedenis. Elke poort komt uit op ons tijdperk, precies hier     
op deze wei.” Normale mensen zouden zeggen dat het puur toeval        
is als dit hen overkomt maar de drie Erewachters wisten wel beter,     
het lot had weer een uitdaging klaar voor KSA Erewacht.                         
De bondsleider legt uit aan Marty wie ze zijn, wat ze op deze wei      
doen en vertelt ook over het aankomende zomerkamp. 

Daarnaast vertelt hij ook dat ze op deze zomerkampen vaak met moeilijke 
problemen te maken hebben en dat KSA Erewacht altijd bereid is te helpen. 
“Dat mag allemaal wel zo wezen maar tenzij jullie experten in kernenergie en 
software zijn kunnen jullie niks doen.” Zei hij bedrukt. Daan en Arno, beide 
afstuderende ingenieurs, vertellen hem dat zij beide zowat experten erin zijn. 
Daan is al heel zijn leven in de ban van kernenergie en Arno kon al met 
computers overweg alvorens hij kon spreken. In de weken na deze vreemde 
gebeurtenis werkten de kampstaffers nauw samen met Marty Mcfly om zijn 
tijdmachine te perfectioneren en om de poorten, die nog steeds open waren, 
in de gaten te houden. Door de koppen samen te steken slagen ze erin de 
poorten tijdelijk te sluiten. Daan zorgt voor de toevoer van energie, Arno 
ontwikkeld een waterdichte software voor de tijdmachine, en Marty komt 
met de nodige kennis over de ruimtetijd. Als Marty zijn theorie klopt kunnen 
de poorten enkel gesloten worden met onze 
prachtige Basiliek. Die zou de bewaker zijn van 
onze geschiedenis en door het geknoei met de 
tijdlijn is de grote klok, het kloppend hart van 
de Basiliek, stuk gegaan. Alhoewel ze er niet in 
slaagden de poorten definitief te sluiten, leek 
alles stabiel. De afgelopen tijd zijn er af en toe 
storingen, de meeste te wijten aan fouten in 
het systeem. Er is echter één storing, die zich 
blijft herhalen, en waarvan geen van de drie 
de oorzaak weet aan te duiden. De tijdelijke 
versperring gaat het niet voor eeuwig houden 
dus heeft Erewacht jouw hulp nodig. Kom jij 
mee met KSA Erewacht om onze tijdslijn te 
beschermen? 

 



  4. ALGEMENE INFORMATIE  
ADRES KAMPTERREIN VOOR KAARTJES 

 
<Naam + Voornaam> <GROEP> 
KSA O.L.V. EREWACHT TONGEREN  
Rue Priessevoye 85 
4671 Blégny 

 
 

VERTREK 
 
 

We spreken zondag 17 juli 2022 om 15u30 in uniform af op de 
kampweide in Blégny (Adres: Rue Priessevoye 132, 4671 Blégny). 
Hier zullen jullie een eerste kennismaking hebben met de leiding en 
het kampthema. 
Mogen we u vragen om niet te vroeg naar de kampweide te 
trekken? 
 

 
BEZOEKDAG 
Eenmaal aangekomen op de kampweide heeft u even de tijd om kennis te maken met 
de andere ouders,  de omgeving, de weide en heeft u de gelegenheid om alles te 
installeren in de tenten. 
 
Het is omwille van corona enkele jaren niet door 
kunnen gaan, maar dit jaar organiseren we eindelijk 
weer de traditionele voetbalwedstrijd tussen de 
papa's/broers/sympathisanten en de leiding. Dus, 
sportieve heren, bij interesse: NEEM JE 
SPORTOUTFIT MEE! Uiteraard is nu al duidelijk dat de 
papa's weer een smadelijke nederlaag op gaan 
lopen, denk ik. 

 
In tussentijd is er de mogelijkheid om met een lekker stukje taart, samen met een 
fris pintje of een glaasje frisdrank te klinken op het zomerkamp dat van start zal 
gaan.  

 
Tegen 18u30 sluiten we de bezoekdag af met een knaller van een openingsformatie en 
voorstelling van de leidersgroep. Hierna is het tijd om afscheid te nemen voor  
respectievelijk 7 of 10 dagen. 

Blégny 



TERUGKOMST 
 

Voor de Jongpiepers 
De ouders van de JPR mogen hun zoonlief komen halen op zondag 24 juli 2022 om 
12u00 op de kampplaats. 

 
Eventuele afspraken i.v.m. carpoolen kunnen altijd aan de start van het zomerkamp 
afgesproken worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de rest (PR-JKN-KN-JHN) 
Alle andere kinderen keren met de bus terug op woensdag 27 juli 2022. We spreken 
omstreeks 14u00 af op de parking van het Zwembad Plinius te Tongeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u een vraag of een opmerking omtrent de regeling bezoekdag 

en/of terugkomst? Contacteer dan onze bondsleider Daan Houben: 

bondsleider@erewacht.be of 0492 92 41 68 



 KSA ONLINE 
 

 
FACEBOOK 
Vanaf 17 juli zal je via onze facebookpagina het kamp op 
de voet kunnen volgen. Bijna dagelijks kan je er de 
kampgazet lezen + enkele sfeerbeelden bekijken!  
 
In die kampgazet vind je van alles leuks wat er op kamp 
gebeurt; verslagen van activiteiten, het menu van de dag, 
het weer, plezante versprekingen (de “kampkeskal”), 
wistjedatjes, zoekertjes,... Kortom het hele reilen en zeilen 
van het kamp. 
 
Onze facebook-pagina is: KSA Erewacht 
 
INSTAGRAM 
Verder zijn we tegenwoordig ook te vinden op Instagram! 
Ook hier zullen 24/7 updates verschijnen over de jongens. 
Hou onze stories dus goed in de gaten! 
 
Onze instagram is: @ksa.erewacht  
 
KAMPGROETJES 
Ook dit jaar is er de mogelijkheid om groetjes naar zoonlief te sturen zonder dat er 
briefpapier aan te pas komt en dit zal om praktische redenen via de site verlopen, 
hier komt een link waar jullie dagelijks jullie groetjes voor de jongens kunnen 
achterlaten! 
 
Surf dus voor groetjes naar: www.erewacht.be 
 
 
 
 
 

5.KSA ONLINE 



 
 
 
 Kun jij leider Cédric terug naar zijn scooter brengen? 
 
 
 
 
 
 
 

6. SPELLETJESHOEK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  7. BETALING + MEDISCHE FICHE  

BETALING 
De prijs* van het kamp bedraagt: 
x 100 euro voor de Jongpiepers (enkel 1ste en 2de leerjaar) 
x 125 euro voor de rest (Piepers, Jongknapen, Knapen, Jonghernieuwers) 

 
*Prijs omvat verzekering, huur wei, kampvervoer, eten, drank, onkosten, ... 

 

 
 

MEDISCHE FICHE 
Wij zijn wettelijk verplicht om alle leden die meegaan op kamp (opnieuw) een me- 
dische fiche te laten invullen. Vooral de sectie 'medicatie' dient zo volledig mogelijk 
ingevuld te worden. Neem alstublieft de tijd hiervoor. Medicatie die niet op uw medi- 
sche fiche staat aangeduid, mogen wij niet aan uw kind geven! 

 
Deze medische fiche is te vinden op het inschrijvingsformulier en dient terug aan  
ons bezorgd te worden. 

 

  8. NOODNUMMERS  
Tijdens de kampperiode (of daarvoor) kan u bij nood telefonisch terecht bij: 
x Bondsleider Daan Houben 0492 92 41 68 
x Secretaris Arno Molenaers 0470 51 75 37 

Gelieve dit bedrag vóór 1 juli over te schrijven op het rekeningnummer: 
BE10 7353 3914 2704 met als vermelding: Zomerkamp + naam 

Ga je mee op kamp? Schrijf dan meteen over 



  9. BAGAGE  
SLAAPGERIEF 
1 Veldbedje of luchtmatras 
1 Slaapzak  
1 Pyjama 1 Extra deken 
1 Knuffel 1 Hoofdkussen 

KLEDIJ (gelieve alles van een naamlabel te voorzien) 
1 Uniform (aandoen bij vertrek) 
1 Voldoende onderbroeken 1	Voldoende sokken! 
1 Stevige ravotkleren 1	Shorts/korte broeken 
1 T-Shirts 1 Lange broeken 
1 Truien 1	Regenjas 
1 Zwembroek 1	Hoofddeksel 

SCHOEISEL 
1 Goede stapschoenen 1 Sportschoenen 
1 Laarzen 1 Sandalen/crocks of flipflops 

TOILETZAK 
1 Tandenborstel en tandpasta 
1 Washandjes 1 Grote handdoeken 
1 Kleine handdoeken 1 Kam of borstel 
1 Zonnecrème 1 Shampoo en zeep 

OVERIGE 
1 Drinkbus 1 Scheergerief (enkel actief struikgewas) 
1 Zaklamp 1 Medicatie (aan leiding met instructies!) 
1 Gamel + bestek + beker 1 Identiteitskaart (aan leiding!) 
1	(voorgeschreven) enveloppen + zegels 1 Zakgeld (+/- 5 EUR) 
1	Stripboeken 1	Verkleedkledij (denk aan thema!) 

 
LATEN WE FIJN THUIS! EXTRA’S : 
r Snoep (tenzij je jarig bent en wil uitdelen :)) 1 JKN: Rugzak, zakmes 
r Smartphone/iPad, Nintendo Switch... 1 KN & JHN: Trekrugzak, matje,  
r Aanstekers, bommetjes, zakmessen (JPR-PR)             sjorkoord, zakmes, 
r Je huisdier of andere levenden organismen.             zakgeld (€50) 

Ieder lid brengt mee naar de bezoekdag: 

12 flessen water + 3 keukenhanddoeken + één taart 



 10. MENU 

Screenshot uit de 
Facebook-groep 
van de leiding: 



 

  11. DAGINDELING  
'S MORGENS 
07:45 De vogeltjes fluiten ons wakker! Opstaan! 
08:45 Fwiiiieeeet! De bondsleider roept de ochtendformatie samen. 
09:00 De kampstaf heeft voor een fameus ontbijt gezorgd. 
09:30 Afwassen ... Ik wou dat ik, net zoals dit bord, een badje kon nemen... 
10:00 Olé! De voormiddagactiviteiten beginnen. 

 
'S MIDDAGS 
12:30 Tijd voor een heerlijke warme maaltijd, door de kampstaf! 
13:15 Laat die reuze afwas maar komen. I'm so ready. 
13:30 Quality time. Even tot rust komen, tijdens de platte rust. 
14:00 Genoeg gerust! Ik ben klaar voor namiddagactiviteit 
16:00 4-uurtje. Soms een stuk fruit, meestal iets zoet! 
16:30 Allee.. Nog efkes dan!! Vooravondactiviteiten zijn awesome. 

 
'S AVONDS 
18:15 Weer fwiiieeeet! Heeft iedereen een kreet voor de avondformatie? 
18:30 De kampstaf verwent ons eigenlijk toch met dat avondeten. 
19:15 De laatste afwas voor vandaag, met geluk waren het enkel bokes. 
20:00 Voor we naar dromenland gaan, doen we nog een avondactiviteit! 

 
'S NACHTS 
21:00 Slaaptijd voor JPR. Wie denkt er dat zij stipt om 21:00u allemaal slapen? 
21:15 Slaaptijd voor PR. 'Slapen om kwart na 9' Maar een uur later terug wakker? 
21:30 JKN naar bed! Leider Jente vertelt jullie nog een verhaaltje voor het slapen… 
22:00 De KN en JHN gaan in samenspraak met hun leiding slapen. 

 
23:00 De leiding vergadert in hun leiderstent. De rest ligt braaf te slapen! Toch...? 



 
KLEINE MAAR DAPPERE JPR OOK WEER VAN DE PARTIJ 
Een paar maanden geleden besloten Siebe, Chappie en ik (Cédric) om eens te 
gaan kijken hoe lang het gras was op onze prachtige kampweide in Blégny. We 
vertrokken met de auto en kwamen ongeveer een half uurtje later aan. Toen 
we voor de eerste keer over de wei tuurden zagen we dat er een man, helemaal 
in het zwart gekleed, zich op onze wei bevond! Hij  
zag er niet blij uit en riep luidruchtig: “Wat doen jullie op deze 
wei?!”. Stoere Siebe zei met trots dat wij van KSA Erewacht 
waren en dat we hier op kamp komen. De man, die 
ondertussen gekalmeerd was, vertelde dat hij de bewaker 
was van de tijdmachine van Marty Mcfly.  Uit 
nieuwsgierigheid vroeg ik (Cédric) of de tijdmachine écht 
werkte. De man zei dat de tijdmachine heel veel storingen 
heeft omdat Marty zijn laatste tijdreis slecht geëindigd was. 
Daarom was het de taak van de man om op de wei te letten, 
zodat er geen andere tijdreizigers uit de tijdmachine zouden 
verschijnen. Hij vroeg ons hoelang wij hier op kamp bleven. Siebe 
vertelde dat we hier van 17 tot 27 juli zullen verblijven. Daarna 
zei de onbekende man ineens dat hij in de zomer een paar 
weken op vakantie naar Blankenberge zou gaan. Tijdens deze periode zou hij 
dus niet op de tijdmachine kunnen letten!! De man in het zwart viel op zijn 
knieën en smeekte ons om hem te helpen de tijdmachine tegen dan terug veilig 
te maken, zodat hij zonder zorgen op vakantie zou kunnen vertrekken. Siebe 
zei direct dat dit een geschikte taak zou zijn voor onze jongpiepers! Hierop 
reageerde de man heel opgelucht. 
Vandaar dat we jullie allemaal oproepen om met zoveel mogelijk mee op 
kamp te komen, zodat we dit probleem zeker op kunnen lossen!! 
 
Groetjes, jullie leiding. 
 Siebe, Cédric en Chappie   
 
 

 
 

  

12. WOORDJE JONGPIEPERS (6-8J) 



 

 

 
 

DE PIEPERS GAAN ER WEER TEGENAAN 
Op een zonnige woensdagnamiddag zaten Tristan, Victor en ik te denken over een 
activiteit die we die week wilden doen. Terwijl we genoten van een heerlijke Fristi zagen 
we een man op ons aflopen. Hij had een brief vast. We stonden op en vroegen wat hij 
hier kwam zoeken. De man overhandigde ons de brief, zonder maar een woord te 
zeggen. Hierna vertrok hij terug, weeral zonder iets te zeggen. Zeer verward door de 
situatie lazen we de brief. ‘’Hello, my name is Cristofo. I’m an explorer from America.”, 
zo begon de brief. Het kwam erop neer dat Cristofo had vernomen dat we op kamp 
gingen in Blégny en dat daar een tijdsmachine stond. “Huh, hoe kan dit? Hoe kan dit 
nieuws tot in Amerika zijn terechtgekomen?!”, riep Tristan. We zochten naar het 
retouradres zodat we zo snel mogelijk een brief konden terugsturen. We moesten 
Cristofo duidelijk maken dat hij niet welkom was. De tijdsmachine was echter bedoeld 
om Marty Mcfly te helpen. 
Ongeveer 2 weken later hadden we nog steeds geen antwoord teruggekregen. Totdat 
we voor de activiteit een brief voor de deur van onze lokalen vonden. We openden de 
brief. Deze keer zat er een foto in. Een foto van onze kampwei en de tijdsmachine nog 
wel. Op de achterkant stond in drukletters geschreven: “Ik weet jullie te vinden!”. We 
toonden de foto aan Daan. Hij schoot meteen in paniek. Daan stelde voor dat iemand 
om de week naar de kampwei moest gaan om te checken of er niks vreemd aan de hand 
was. Ondanks dat niemand hier zin in had, beseften we dat dit de juiste beslissing was. 
We konden uiteindelijk niet riskeren om ons fantastische zomerkamp in het 100 te laten 
lopen.  
Na een maand de kampwei regelmatig te checken was er nog niks verdacht gebeurd. 
Tot op een gegeven zondag het Arno zijn beurt was. Bij aankomst op de wei zag hij een 
schim aan de bosrand. Hij vertraagde in de hoop niet gezien te worden. De man kwam 
steeds dichterbij. Volgens Arno tuurde de hij met een verrekijker en nam hij enkele 
foto’s. Zonder aarzelen reed Arno tot aan de man en riep dat hij moest wegwezen. 
Hierop vluchtte de man het bos in.  
Na deze gebeurtenis lichtte Arno ons in. Hij zei dat de man er wel uitzag als een 
ontdekkingsreiziger. Nu wisten we het zeker: Cristofo was iets van plan en veel goeds 
kon het niet zijn. Daarom hebben we al jullie hulp nodig. Wij, de piepers, moeten ervoor 
zorgen dat Cristofo niet met de tijdsmachine in aanraking zou komen. Anders zou er iets 
flink mis kunnen lopen. Helpen jullie mee?  
 

Groetjes, jullie leiding. 

 Tristan, Laurens-Jan en Victor  
 
 

 
 

 

13. WOORDJE PIEPERS (8-10J) 



 

DE JONGKNAPEN WORDEN OPGELEID TOT SOLDATEN? 
Tijdens het verlof hadden Manu, Jente en ik (Tim) eens een bezoekje gebracht aan de 
wei om te kijken of de bossen in de omgeving wel geschikt waren voor onze super coole 
activiteiten. Tijdens deze wandeling in het bos merkten we ineens een brandend 
kampvuur op. We besloten, gelijk de stoere mannen die we zijn, om eens een beter kijkje 
te gaan nemen.  Toen we naderden kwam er ineens een man, gewapend met een 
geweer, uit een struik gesprongen. Manu, die veel computerspelletjes speelt, stelde 
meteen vast dat het een M1-garand was. Dit 
is een wapen dat werd gebruikt tijdens de 
2de wereldoorlog. Het was dus een heel 
ouderwets wapen, dat waarschijnlijk niet 
meer operationeel was. Toen Manu dit riep 
naar de man, werd deze boos en vuurde hij 
toch een schot af als waarschuwing. Hij 
begon tegen ons te roepen dat we onze 
handen in de lucht moesten steken en dat 
we indringers waren. Leider Jente 
probeerde hem direct te kalmeren door uit 
te leggen dat wij van KSA Erewacht zijn en 
geen kwade bedoelingen hebben.  
Na een tijdje was de onbekende man wat gekalmeerd en begon hij ons zijn verhaal te 
vertellen. Zijn naam was ‘General Kohn F Jennedy’ van het Amerikaanse leger. Volgens 
zijn verhaal was hij op een missie in Duitsland om een generaal van het Duitse Leger 
gevangen te nemen, toen er plots een soort portaal opende voor hem. Generaal Jennedy 
beschreef het als een soort scheur in de lucht waar een verblindend licht uitkwam. 
Dappere Amerikaan zijnde stapte hij aan het licht in en kwam hij ineens terecht in dit 
bos. Aangezien Generaal Jennedy niet wist waar hij beland was, had hij een kamp opgezet 
om te overleven en de omgeving te kunnen verkennen. 
Nadat we Generaal Kohn F Jennedy verteld hadden wat KSA Erewacht inhield, vroeg hij 
of het mogelijk was om met ons mee op kamp te komen. Manu, Jente en ik besloten dit 
toe te laten (na overleg met bondsleider Daan natuurlijk) op één voorwaarde na:  
Dat hij onze JKN kan opleiden tot echte soldaten. Dit vond Generaal Jennedy geen 
probleem aangezien hij al jarenlang kadetten opleidt in het Amerikaanse leger. 
 
De leiding en Generaal Kohn F Jennedy willen bij deze dus een belangrijke boodschap 
doorgeven aan de JKN: 

BEREID U VOOR OP EEN KAMP ALS NOOIT TEVOREN!!! 

Groetjes, jullie leiding. 

 Tim, Manu en Jente 
 

14. WOORDJE JONGKNAPEN (10-12J) 



 
DE KNAPEN ZITTEN VAST IN EEN PARADOX 
Vierentwintig na negen, het was een mooie en warme zondag-zomeravond. Een licht briesje 
bracht na een bloedhete dag zweten en puffen eindelijk wat verkoeling naar Louis, Arthur, 
Guillaume en Felix. Vredig vergaderende over het verloop van zomerkamp op de binnenkoer 
van de lokalen was deze geleidelijke afname van de temperatuur zeker welgekomen. 

 
We kennen het allemaal wel, het is de hele dag overdreven warm geweest, er is veel water 
gedronken, en weinig gegeten. Niet verwonderlijk dus dat er op een gegeven moment een 
hongertje de kop op steekt.  

 
Degene die als eerste dergelijke signalen begon op te vangen vanuit de maagstreek was Arthur. 
Hij vroeg of er nog iemand zin had in wat gefrituurde aardappelproducten die gehaald zouden 
worden in frituur ‘Het smulhoekje’. Arthur staat echter bekend als iemand die soms wel wat te 
veel voedsel kan verorberen, en dus schonk het gezelschap er niet zo veel aandacht aan. 

 
Toen daarentegen Louis ook begon over lichte hongersymptomen, besloot de groep zich rustig 
aan richting een of andere eetvoorziening te begeven.  

 
Er werd uiteindelijk besloten om in de auto te stappen richting Kerkrade. Guillaume had 
namelijk gezien op TikTok dat daar het grootste all-you-can-eat-cenakel van Europa lag. 
Eenmaal aangekomen aan het restaurant, vlogen ze direct richting al dat lekkers. Het was 
ondertussen al kwart na tien. Guillaume en Arthur namen kip, Louis en Felix gingen voor vlees. 

 
Na twee happen werd reeds duidelijk dat de kip niet op een 
ordentelijke wijze bereid was. Het duurde dan ook niet lang 
totdat Arthur en Guillaume zich ook aansloten bij team-vlees.  
De slecht gebakken kip werd links gelegd, en er werd 
opgestaan van tafel, om wat vlees bij te halen. We stopten 
tijdig met eten, zodat we geen overvol-opgeblazen gevoel 
zouden krijgen. Dit bleek gelukkig wat later een goede keuze.  

 
Louis had de vervoerstaak op zich genomen. Hij bracht ons terug naar thuis, en ook hij ging 
vervolgens huiswaarts. 
 
Er gebeurde die avond helemaal niets speciaal.  

 
Enkele dagen gingen voorbij en de vier dappere leiders leefden hun eigen leven. Ze gingen elk 
afzonderlijk hun eigen weg en zouden pas vrijdag terug afspreken om opnieuw wat voor te 
bereiden voor kamp. 

 
Hoewel ze elkaar niet hoorden of zagen, spookten bij hun alle vier exact dezelfde gedachten 
door hun hoofd in de volgende tweeëndertig woorden: 
“Hoe kan het nu in godsnaam dat wij, uitgerekend wij, met de KSA op avontuur gaan, naar een 
Nederlands all-you-can-eat-cenakel, en er niet plots een ontzettend onverwachte wending in 
het verhaal opduikt?”  

 

15. WOORDJE KNAPEN (12-14J) 
 



Dagen gingen voorbij en de vraag bleef maar spoken in de hoofden van de vier leiders. 
 
Toen vrijdag aanbrak, en het weer tijd was om samen te komen en de hoofden te breken over 
kamp, konden de jongeheren niet snel genoeg op lokalen zijn om met elkaar te bespreken waar 
ze de hele week niet goed van waren geweest.  
 
Guillaume, Louis en Arthur liepen volledig ontredderd in het rond. Hun armen staken omhoog, 
hun tong hing uit hun mond, en ze cirkelde rondjes met een diameter van circa tweeëneenhalve 
meter. Tijdens dit spectaculaire schouwspel waar deze drie gasten duidelijk de pedalen kwijt 
waren, klonken er luid enkele kreten uit de monden van eerdergenoemde kerels. 
 
‘WHAAAAAA’ schreeuwde Louis. 
‘WAT IS ER GEBEURDDDDDD’ riep Arthur. 
‘HOE KAN DIIIIIIIIT’ dixit Guillaume. 
 
Gelukkig was Felix er om de gemoederen wat te bedaren. 
‘Jongens, ik stel voor dat we een teletijdmachine bouwen en terug  
gaan naar de avond in casu om er op inspectie gaan om te bekijken  
of er alsnog iets opmerkelijks kan gebeuren.’ 
 
Dit leek de vier heren een goed plan, ze bouwde de teletijdmachine, en schoten zichzelf vijf 
dagen terug de tijd in.  
 
Voor ze het wisten was het terug zondagavond, ze sprongen als de bliksem in de auto, en zette 
opnieuw koers richting Kerkrade. Eenmaal aangekomen troffen ze Louis, Guillaume, Arthur en 
Felix van vijf dagen geleden aan. Ze waarschuwde de vier rustig tafelende gasten, maar die 
geloofde er helemaal niets van.  
 
‘We zullen seffens wel een gevaarlijke bandiet tegenkomen’ zei Felix. 
‘Ja, haha! Of een ruimtewezen die we moeten helpen met het bouwen van zijn ruimteschip’ 
antwoordde Arthur. ‘Of nog waarschijnlijker!’ riep Guillaume ‘Een verdwaalde yeti vangen!’  
Ze lachte nog eens smakelijk om de hysterische toekomstmannen, en aten rustig verder van hun 
vlees.  
De vier leiders die geteleporteerd waren begonnen als gekken te zoeken naar een avontuur om 
mee te maken, maar tevergeefs. 
De avond vorderde, uren gingen voorbij, maar niets werd gevonden of meegemaakt.  
Tot op het punt dat de leiders van vijf dagen geleden terugreden van Kerkrade, en bijna aan het 
station van Tongeren waren. Nu opeens kwam het binnen! Ze zouden wel eens echt niets kunnen 
gaan meemaken! 
 
Huilend stapten de vier leiders van vijf dagen geleden op lokalen uit de auto. Niet veel later 
volgde de vier leiders van vijf dagen later.  
Troosteloos gingen Louis, Louis, Guillaume, Guillaume, Arthur, Arthur, Felix, en Felix terug naar 
huis.   

Hopelijk vinden ze op kamp wel iets om zich mee bezig te houden 
 

Groetjes, jullie leiding.   extra materiaal: trekrugzak, matje, zakgeld,  
Felix en Louis               sjorkoord, zakmes  

 
 

 

 



 
 
DE JHN GAAN OP ZOEKTOCHT NAAR DE IETS TE VRIJGEVIGE BOEF 
Op een prachtige lentedag waren Arthur en ik (Guillaume)druk in de weer op onze lokalen. De 
bedoeling was om al zoveel mogelijk in orde te maken voor zomerkamp alvorens de examens 
van start zouden gaan. Dat is nu eenmaal hoe wij, de bedrijvige Jonghernieuwerban, te werk 
gaan. Na uren zwoegen en zweten op lokalen, hadden we eindelijk een voldaan gevoel over de 
bergen werk die we al verzet hadden. Arthur, volledig afgepeigerd en uitgehongerd, smeekte 
mij om de boeken toe te gooien voor vandaag.   
Ik, vol met compassie voor mijn medeleider, stelde hem met pijn in het hart teleur en dwong 
hem de auto in te stappen. We vertrokken richting Blégny, om de kampwei en alles daarrond 
eens grondig te gaan verkennen. Arthur bleef gedurende de hele de rit onophoudelijk zuchten 
en klagen over zijn grote honger en weigerde zelfs verder te rijden zolang hij niet gegeten had. 
Na een poosje besloot ik dan maar toe te geven en stelde de GPS in naar Arthur zijn favoriete 
restaurant, de McDonald’s. Aangezien ik me toch een klein beetje schuldig voelde, beloofde ik 
hem een Happy Meal, op mijn kosten dan nog. Ongeduldig en met slippende banden reed 
Arthur de parking binnen. Voordat de auto goed en wel stilstond, sprong Arthur er al uit. Ik 
nam Arthur bij de hand om de gevaarlijk drukke baan over te steken en zei dat hij zelfs een ijsje 
kreeg als hij braaf zou zijn in het restaurant. Na het eten kon Arthur eindelijk terug lachen en 
vroeg hij of hij nog heel even de speeltuin in mocht. Uit bezorgdheid hield ik een oogje in het 
zeil en zag toen dat hij al snel een nieuw vriendje had gemaakt.  
Na verdere observatie realiseerde ik me dat zijn nieuwe kameraad de enige echte Johnny Depp 
was. Ik vroeg me af wat een wereldbekende superster hier in ons kleine Belgenland deed, dus 
raapte ik al mijn moed bijeen om naar Johnny toe te stappen. Hij legde ons uit dat hij op zoek 
was naar een charmante blonde dame die hij enkele dagen geleden had ontmoet in LA. Samen 
hadden ze gezellig gedineerd in het beste restaurant dat Johnny kende. De Amerikaan vertelde 
dat hij als een blok was gevallen voor haar natuurlijke schoonheid en charmes, maar aan de blik 
in zijn ogen konden we zien dat die verliefdheid al verleden tijd was. Hij vertelde dat de dame 
bij hem was blijven slapen, omdat haar hotel op meer dan een uur rijden lag vanwaar ze 
gegeten hadden. Johnny, die de volgende ochtend niets vermoedend wakker was geworden, 
zag dat de ravissante verschijning ondertussen niet meer bij hem in bed lag.  
Alhoewel de jongedame al was vertrokken, was ze wel zo attent geweest om een verrassing 
achter te laten. Zo had ze niet alleen enkele haren geabandonneerd, maar leek het er ook op 
dat ze haar behoefte gedaan had, en dat allemaal in het bed van Johnny! Het enige wat de 
jongedame had verteld over haarzelf was dat ze geboren was in Blégny, in België. De 
succesvolle acteur was dus helemaal afgereisd om haar te vinden. Arthur en ik waren zo 
geraakt en bewogen door het verhaal dat we onze hulp meteen hebben aangeboden. Tot nu 
toe heeft onze zoektocht spijtig genoeg weinig opgeleverd. Enkel haar voornaam zijn we te 
weten gekomen. Amber, dat is de naam van de charmante maar klaarblijkelijk obscene 
jongedame.  
 
Wij hebben Johnny plechtig beloofd alles eraan te doen om Amber te vinden maar 
daarvoor is ook jouw hulp nodig.  
Kom jij mee met de Jonghernieuwerban om de kakboef te vinden? 
 
Groetjes, jullie leiding.   extra materiaal: trekrugzak, matje, zakgeld 

Guillaume en Arthur                sjorkoord, zakmes 
 

 
 

16. WOORDJE JONGHERNIEUWERS (14-16J) 



 
 


