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ZOMER

I  zomerkampen  2013  I   
twee kampen per periode

zo. 30 tot zo. 7 juli
zo. 7 juli tot zo. 14 juli
zo. 14 juli tot zo. 21 juli
zo. 21 juli tot zo. 28 juli
zo. 28 juli tot zo. 4 augustus
zo. 4 augustus tot 11 augustus
zo. 11 augustus tot zo. 18  
augustus

redactioneel

Beste lezers,

Net zoals kampleiders zichzelf uitdagen 

door elk jaar een nog beter kampschema 

in elkaar te steken, monitoren steeds 

iets nieuws proberen, werkgroepen nog staffer 

uit de kast komen met nieuwe initiatieven... Zo 

proberen ook wij steeds nieuwe dingen uit te 

testen. Een nieuwe look voor ons Kenavenster 

bijvoorbeeld. Ook ons domein wordt 

voortdurend opgefrist. De oude woonwagen 

werd ondertussen vervangen door een 

splinternieuw tuinhuis en is Kena ondertussen 

opgenomen in de vakantiedatabases voor 

werknemers van verschillende bedrijven. 

Tijdens de laatste dagen van het paaskamp, 

mochten onze onze nieuwe animatoren en 

uitdiepers de unieke sfeer tijdens onze kampen 

beleven. Wanneer jullie deze zomer hard moeten 

werken om deelnemers dat zelfde fantastische 

gevoel te geven, denk dan even terug aan die 

zalige momenten tijdens het paaskamp. Daar 

gaan we samen voor! Tijdens laatste aantreden 

werden alle animatoren uitgenodigd om er volgend 

jaar terug samen een spreekwoordelijke lap op te 

geven tijdens de uitdieperscursus. Met meer dan 20 

uitdiepers, wordt dat ongetwijfeld een geweldige 

week. Twee van de uitdiepers  die er dit jaar bij 

waren, vertellen in dit Kenavenster alvast hoe zij de 

cursus ervaren hebben.

De evaluatieformulieren bewijzen dat de deelnemers 

ontzettend graag terug naar Kena komen. En om 

nog maar eens te bewijzen dat we goed bezig zijn,  

smijten we er een citaat tegenaan van Marije. Zij 

deed de voorbije zomer stage en nam vorig jaar deel 

aan de cursus.

“ Ik vind het heel speciaal hoe de instructoren en 

alle anderen van Kena zo vol passie en geëngageerd 

de bijzonderheid van Kena doorgeven. Jullie zijn een 

groot voorbeeld voor mij! “ Veel leesplezier!

de redactie
kenavenster@kena.be

I  monitorenmidwerkweek  I
ma. 19 augustus tot do. 22 
augustus
voor monitoren die de cursus 
gedaan hebben

I  KENAFEEST  I
za. 28 september

KENAGENDA
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woordje van de voorzitter

Hier geven wij met onze inclusieve werking en 

pedagogie van de stilte zeker een 

tegengewicht aan.

De maand mei was niet om over naar huis te 
schrijven, althans niet wat het weer betreft. Maar 
als je een regenboog wilt, moet je eerst de regen 
accepteren. Dus niet zagen en klagen, gewoon 
doorgaan! 

Deze positieve drive bekruipt mij meermaals als 
we met Kena-mensen samen zijn. Binnen Kena 
is het niet nodig om steeds meer druk op onze 
schouders te (laten) leggen. We stimuleren elkaar 
om telkens opnieuw het beste van onszelf te geven 
en de intrinsieke motivatie te vinden om er voor 
te gaan. In onze maatschappij worden er immers 
allerlei systemen aangeleerd die maken dat we 
onrealistische en negatieve gedachten kunnen 
krijgen: het streven naar perfectie, de behoefte om 
alles te controleren, gelijk te krijgen, altijd je zin te 
krijgen – instant consumptie. Hier geven wij met 
onze inclusieve werking en pedagogie van de stilte 
zeker een tegengewicht aan.

Voor mij persoonlijk is het zeker een valkuil dat ik 
de neiging heb om te veel te (be)rekenen, tracht 
alles te rationaliseren in plaats van “gewoon” 
te geloven, te aanvaarden, kortom door te gaan 
op het huidig elan. Durven inzien dat het vooral 
belangrijk is om stappen te zetten, stappen in 
een gemeenschappelijke richting. Niet ter plaatse 
blijven trappellen en nadenken wat we eventueel 
allemaal nog zouden kunnen doen. Piekeren over 
de zorgen van morgen belet ons soms om verder 
te gaan. Nadenken daarentegen over de lange 
termijn kan ons energie geven en motiveren om 
de dagelijkse en korte termijn uitdagingen aan 
te gaan en mogelijke zorgen op te ruimen. De 
toekomst bestaat immers enkel als voorstelling in 
onze gedachten. Als je dit gelooft, beseft, is het een 
groot verschil indien je vooral positieve gedachten 
de bovenhand laat nemen. Samen positief, 
constructief in een open dialoog onze inspiratie 
verder gestalte geven zal er voor zorgen dat we de 
toekomst van Kena zelf vorm geven.

Jeroen
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ER ROND

KENA LEEFT OOK 
NAAST EN BUITEN DE 

KAMPEN

WARME OPROEP AAN 
MONITOREN

Liselotte, de initiatievenmadam

Regen, dat houdt ons niet 
tegen! Op pinkstermaandag 
trokken we met een 
enthousiaste groep monitoren 
richting het dierenparadijs 
Planckendael. Een grote 
portie energie, kleurrijk 
spelmateriaal, originele 
tikkerspelletjes voor de 
allerkleinsten, samen 
onder de parachute zitten, 
... zorgden voor lachende 
kindergezichten.
Ondertussen werd er 
uitgebreid te tijd genomen 
om aan alle ouders een 
woordje uitleg te geven over 
onze werking én grepen we 
onze kans op Kena op alle 
vlaamse TV-schermen te laten 
verschijnen. 
Een dikke merci aan alle 
aanwezige monitoren om aan 
deze dag deel te nemen.

Mijn zus kwam vorig jaar thuis van 
haar monitorencursus bij kena. Ze 
was laaiend enthousiast en kon 
niet stoppen met vertellen over 
die geweldige week, soms tot mijn 
grote ergernis. Langs de andere 
kant kreeg ik zelf ook wel zin om 
mee te gaan. Dus een jaar later 
kom ik aan op heuvelsven samen 
met een vriendin van school. 

In het begin vonden we het er 
gewoonweg vreemd, zingen voor 
het eten, naar de kapel gaan, 
stil zijn ’s avonds. Maar toen we 
eraan gewend waren, begon het 
echt leuk te worden. Tegen het 
einde van het kamp durfden we 
zelfs allebei niet te zeggen dat het 
bijna gedaan was en toen we dan 
op de bus zaten hadden we echt 
spijt dat we weg moesten. Nu is 
het enthousiast uitkijken naar de 
zomer om weer naar heuvelsven 
te mogen!

 Veerle Moyson
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INTERVIEW

                           

De redactie mocht Fred Jacobs enkele vragen voorschotelen. Hij 
koos er enkelen uit om in deze editie op te antwoorden.

Wat is jouw meest fijne ervaring in Heuvelsven?
Na 47 jaar actieve betrokkenheid bij onze 
jeugdorganisatie is het antwoord op deze vraag niet 
vanzelfsprekend! Er één ervaring uitpikken doet 
onrecht aan de honderden  anderen. 
Ik herinner me mijn eerste kamp in Lesterny 
alsof het gisteren was. In een oude boerderij 
die totaal niet af was qua verbouwingen vond 
ik als deelnemer een tweede thuis waar ik me 
zeer gelukkig voelde. De Broeders die op kamp 
meekwamen waren figuren waar we naar opkeken.  
Mijn eerste vendelleider André Champagne die ik 
ontmoette  in de “Gare Léopold” herinner ik me 
als een fantastische kerel die zich van meet af aan 
ontfermde over zijn vendel “Chevreuils  légés”.  We 
namen de trein en stapten van de trein aan de halte 
“Lesterny” (Pont de la Lhomme). De helse klim die 
we gepakt en gezakt moesten overwinnen om onze 
kampplaats te bereiken maakte duidelijk dat op 
kamp gaan in Lesterny niet voor watjes was!  
Van Lesterny kwam onvermijdelijk Heuvelsven.  Een 
wereld van vrijheid,  harmonie, natuur, puurheid en 
karaktervolle kameraadschap werd ons deel.  Als 
jonge snaak van 14 jaar leerden we bewust leven 
door het aanbod van werk, sport en spel, zang en 
het appel dat we dagelijks meekregen van onze 
leiders en broeder Victor. Heuvelsven was een 
plek waar je leerde “leven”. Je voelde onbewust 
de deugdzame werking van een regelmatig ritme 
en welbegrepen discipline. Je kreeg de ruimte 
om regels te aanvaarden en om na te denken en 
te mediteren over alles wat ons overstijgt. In de 
avondstilte kwamen we onszelf tegen en af en toe 
God zelve… Alles waar het écht toe doet  in het leven 
leerden we in Heuvelsven. Dat alles met anderen 
mogen en kunnen delen was het summum.

Die belevenissen kunnen delen is de fijnste ervaring 
in Heuvelsven. (dit is het echte antwoord op de 
vraag …)

Ik was kampleider met Hilde, Wim Goossens 
en Wim Florus als adjuncten. Met hen en vele 
anderen koester ik geweldige herinneringen. Een 
anekdote: Het derde kamp was amper begonnen. 
De startronde was schitterend verlopen. De 
sfeer zat er meteen in en alles leek op rolletjes te 
verlopen. Het aantreden aan het centrum werd 
gefloten om in “tenu van Heuvelsven” op het appel 
te verschijnen. Dit wil zeggen in korte broek, je 
weet wel. Een deelnemer van bij de jongens aan de 
ijzeren barakken weigerde zijn korte broek aan te 
doen…. Hij had er geen bij. Heel de groep begon 
aanmoedigend te roepen dat hij toch maar moest 
komen. Wij zouden hem wel helpen. Als kampleider 
nam ik het besluit om niet meteen de  dreigende 
toer op te gaan maar integendeel wat begrip op te 
brengen en de weg van de geleidelijkheid te kiezen. 
In een gesprekje kwamen we tot het compromis om 
een stukje van zijn jeans af te knippen… het ijs was 
gebroken. Er was een begin van een korte broek… 
Waar we eerst een stugge kerel voor ons hadden 
zagen we een metamorfose zich voltrekken dat 
versnelde naarmate de stukken ( intussen sneed hij 
ze zelf af) die afgesneden werden groter werden! 
Ik herinner me nog de grote dankbaarheid die de 
jongen aan de dag legde toen hij vertelde hoeveel 
Heuvelsven voor hem betekende. Zo’n vriendschap 
had hij nog nergens ervaren. Op zijn beurt begon 
hij zijn ervaring te delen. Ook voor hem was dát het 
summum …

.                FRED JACOBS                 IN HEUVELSVEN SINDS 1966

“ Van Lesterny kwam onvermijdelijk Heuvelsven.  Een wereld 
van vrijheid,  harmonie, natuur, puurheid en karaktervolle 

kameraadschap werd ons deel. 
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“ Heuvelsven is begonnen in 
1947… Ik ben pas in 1966 

ingestapt. Toen waren ze al een 
klein twintig jaar bezig. Wel 

hebben we de oudgedienden als 
kampleiders en broeders goed 

gekend.

paascursus 1978

paascursus 2011

Van welke kampactiviteit geniet je nog steeds 
met volle teugen al je in Heuvelsven bent? 
Dat zij er drie! Ik bedoel vier!
De spelrondes waar iedereen kan meedoen vind ik 
geweldig. 
Dat jongeren zo opgeslorpt kunnen worden door 
het spel is fascinerend om zien. De overgave 
en  het ongekunsteld plezier dat ze uitstralen is 
wonderlijk. Daar nog af en toe mee in mogen 
opgaan is telkens een bonus.

De vrije tijd is ook zo’n bijzonder moment. Een 
mooie zomerdag die op zijn einde loopt en het 
domein  Heuvelsven in het licht van een nakende 
zonsondergang steekt  is uitermate uitnodigend 
om tot rust te komen. Zet daar jongeren in die na 
een dag intensief werken en sporten fris gedoucht 

zijn  en mekaar opzoeken om fijn gesprekken aan 
te knopen of  in een kayak de eenzaamheid van het 
strakke ven ervaren … dan is het plaatje méér dan 
genietbaar! Natuurlijk kan de samenzang rond het 
kampvuur niet ontbreken.
De kracht die uitgaat van een groep zingende 
mensen is een waarde dat door de moderne 
mens opnieuw ontdekt wordt. Vele ingewikkelde 
theorieën worden daarover door “professionals” 
ontwikkelt. In Heuvelsven echter is de praktijk aan 
het woord… zeg maar aan de noot! Alle lezers van 
Kenavensters weten wat ik bedoel. Blijven zingen, 
mannen. Niets zo helend!

De grote avondstilte met bezoek aan de kapel. Hier 
past alleen maar sprekende… stilte.
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Welk verband is er tussen deze 
zotte Kena’ers?

• Jeroen
• Geert
• Joris
• Margot
• Liselotte
• Eline V. 
• Leo
• Piet

Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschap van 
een goede animator?
Dat zijn er veel… maar de belangrijkste is het vermogen 
om anderen ( de vendelleden)te laten schitteren door 
zelf te kunnen luisteren en anderen uit te nodigen 
boven zichzelf uit te stijgen. Dit lijkt ingewikkeld maar 
is het helemaal niet. De impact die je als opvoeder 
kunt hebben op jongeren hangt in grote mate af van 
wie je in het middelpunt zet van de activiteiten die je 
organiseert. 

Door eerst een positief oog te hebben voor de 
jongeren die je worden toevertrouwd ben je al een 
goed eind op weg. Dit is volgens mij de grondhouding 
die primordiaal is. De rest is techniek… die verwerf je 
wel  door cursussen en ervaring. 

Jij bent al in Heuvelsven sinds het prille begin. Wat 
drijft je om steeds verder te doen?
Niet overdrijven. Heuvelsven is begonnen in 1947… Ik 
ben pas in 1966 ingestapt. Toen waren ze al een klein 
twintig jaar bezig. Wel hebben we de oudgedienden 
als kampleiders en broeders goed gekend. We hebben 
een stukje van de bouwactiviteiten en de aanleg van 
het voetbal- en handbalterrein  nog meegemaakt 
maar de echte pioniers was een generatie eerder.
Toch denk ik dat elke generatie een pionier van zijn 
tijd moet zijn … door de waardevolle realisaties van de 
voorgaande generaties te koesteren, te bewaken en te 
verbeteren! 
Trouwens elke opvoedingdrang vindt zijn oorsprong 
in het ontstaan van nieuw leven. Dat geldt ook voor 
Heuvelsven. Zolang we jongeren op ons prachtig 
domein zullen blijven ontvangen zal de zorg om 
dat waardevolle dat er is te delen met anderen. 
Misschien is dat wel de belangrijkste drijfveer. Ook 
de antwoorden hierboven verklaren een beetje het 
waarom.

Dankjewel Fred. Wij kijken al uit naar het vervolg. 

Proficiat Dieter en Peggy ... Jef heeft 
er een zusje bij. Hoera! Binnenkort wordt de 
dorpsstraat in Emblem nog een stuk gevaarlijker 
voor meubels. Proficiat Peggy en Dieter. ‘Al die 
willen te kaperen varen’ was het tweede liedje 
dat Dieter en Peggy samen in de kampvuurkring 
zongen. Het werd een meisje. Piet werd dus ... Riet!
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PAASCURSUS

... Margot en Joke aan het stressen waren omdat ze 
een sketchke moesten doen op de bonte ring.
... Pieter hen zei dat ze rustig moesten blijven.
... het klimaat opwarmt.
... We dit op paaskamp serieus gevoeld hebben.
... De rode pinguins de beste zijn.
... Wouter al eens een Sfinx zag in Zweden.
... Diezelfde Wouter de ballen steeds binnen legt omdat 
hij het buiten te koud vindt voor ballen.
... Er eenden in de vijver zitten.
... Die eenden geen bonte ring kunnen maken.
... De toffe animatorenploeg dit wel kan.
... Ze ook goede bosspelen kunnen maken.
... Ze ook al goed volksdansen kunnen uitleggen.
... Het een straffe bende is.
... Sport en spel in de uurrooster soms op rare 
plaatsten staat.
... Wouter veel gaat vergaderen met de WG 
kadervorming om er iets aan te doen.

... De uitdiepers flink geschilderd en gesmost hebben.

... Kristien, Jeroen en andere instructoren ook.

... Ze misschien wel minder smosten.

... Eline Vollens en Veerle heel goed de opruim 
coördineerden.
... De verwarming in de houten slaapzalen volgens 
enkele instructoren een eigen willetje heeft.
... De termostaat gewoon in een niet geïsoleerd kot 
hing.
... Als je het daar 18 graden wil maken het in de 
slaapzalen wel erg warm werd.
... Dante graag ‘Heer Dante’ wordt genoemd wordt.
... Jochem de animatoren geen paaseitjes wilde geven.
... Laurie niet de snelste bananeneetster ter wereld is.
... Laurie geen banenen lust en dus haar best gedaan 
heeft.
... Andrew goed canons kan leiden.
... Dit geen kano’s zijn.
... Jeroen niet weet dat we een garage hebben voor 
oud-ijzer.
... Hij toch al 20 jaar naar HV komt.

wist-je-dat ...

“ De uitdiepingscursus was 
opnieuw een succes? Volgend 
jaar 20 uitdiepers? “

TI
EN

TA
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N
MONITORENCURSUS

CURSUS ANIMATOR & UITDIEPING
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Monitorencursus

“De hoeveelheid praktijk 
overweldigde mij op een positieve 

manier...  

Nadat ik vorig jaar mee ging op de monitorencursus, had ik wel 

zin om op uitdiepingscursus te kunnen gaan. En ze voldeed meer 

dan genoeg aan mijn verwachtingen! Ik had eigenlijk zelfs meer 

echte lesuren aan een tafel verwacht, maar de hoeveelheid praktijk 

overweldigde mij op een positieve manier. We zaten zo goed als 

nooit stil! In plaats van zoals vorig jaar de hele tijd uit een cursus 

te leren, gingen we nu sporten en bonteringen voorbereiden. We 

moesten ook een aantal keer schilderen. En ik denk niet dat dit 

echt iets is wat je moet kunnen om moni te worden. We zijn ook 

een hele dag op fietstocht geweest in Nederland. Dat was echt 

zalig! We moesten allerlei opdrachtjes doen in het centrum waar 

we onze eigen draai aan mochten geven. Dat was echt het tofste 

moment van het kamp. 

Alle uitdiepers hadden vendels. We waren niet echt hun moni’s, 

maar dat hield mij niet tegen om me er toch als een te gedragen. 

Het was kei leuk om hun tips te kunnen geven en complimentjes 

te krijgen van hoe leuk een bepaalde activiteit was. Het was wel 

lichtjes genant als de instructoren je dan weer gebruiken als 

voorbeeld van hoe het niet moet...   Het was wel fijn geweest om 

eens een vendelvergadering te kunnen doen, voornamelijk om de 

nieuwkomers er eens kennis mee te laten maken. Misschien iets 

voor volgend jaar!

Ik wens iedereen kei grave en goeie kampen toe! Zeker aan mijn 

vendel van dit kamp!

Laurie

In onze uitdiepingscursus doe 
je nog meer praktijkervaring op 
en je breidt je animatorkoffer 
uit. Nieuwe spelvormen, 
avondtechnieken, opvoedkunde, 
sportinitiaties… staan allemaal 
op het programma! 

Zin om volgend jaar zelf te 
genieten van deze cursus? 

Spreek de animatoren van dit 
jaar aan en schrijf je snel in via  
www.kena.be!

We zaten 
zo goed als 
nooit stil! 
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Ja de uitdiepers waren niet de minsten dit jaar, 

in enkele uren leerden we haken van Irina, 

zwaarddansen van Pieter, De p-taal spreken van 

Fien, expressie van Bart , ‘gecontroleerd op een tafel 

slagen’ van Valerie en wat improvisatie van mezelf. 

De eerste dag was meteen een succes. Volgende 

dagen gingen we ondanks de koude in onze shorts 

er tegen aan tijdens op de sportvelden. Hier werden 

we tot slechtste voetbalploeg ooit gekroond door 

onze geliefde sportinstructor  Wouter, kropen 

we in de huid van pinguïns en Eskimo’s, brachten 

we sprookjesland naar het cultureel paviljoen, 

enz.  Vrolijk en positief ingesteld als we waren 

vertrokken we ook op dagtocht, een stukje fietsen 

dachten we dat moet nog wel lukken. Bleek dat de 

kleinste van de groep dit flink onderschat had en 

toen er gemeld werd dat de boot die we normaal 

gezien gingen nemen (omdat dat de kortste weg 

terug was) niet kon genomen worden, zag deze 

kleine uk het helemaal niet meer zitten. 

Gelukkig waren er de andere er om haar te steunen 

en te helpen (nog eens bedankt Jochem!). We 

konden nog amper stappen en je kon ons ruiken 

van op 10 km afstand  maar de groepssfeer was 

er  toch maar op vooruit gegaan. Die dagen erna 

moesten we bijna dagelijks van één van onze 

geliefde uitdiepers gedag zeggen. Tot we over 

waren met drie om onze laatste bonte ring uit 

te voeren de laatste avond van de cursus maar 

gelukkig deden Joke en Annelies maar al te graag 

mee met de 3 achterblijvers.

Laten we stellen dat het een week was die ik niet 

snel ga vergeten en met alle vergaarde kennis hoop 

ik de sfeer van op cursus mee te brengen naar de 

zomerkampen en er een even onvergetelijke tijd 

van te maken.

Bart 

Een enthousiaste uitdiepingsbende 
gaf de kantine een lekje verf tijdens 

de cursus! 

Met 6 begonnen we aan 
onze uitdiepingcursus. 

Vol goede moed en hoge 
verwachtingen gingen 

we aan de slag met onze 
talenten! 
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Dag allemaal

Het lijkt alweer eventjes geleden dat we elkaar hier 

in Kenvenster zijn tegengekomen. Kijken jullie net 

zo uit naar de zomer als ik? Met al die knotsgekke, 

frisgemaakte ( hopelijk erg zonnige) zomerkampen in 

het verschiet … Herinneren jullie je nog je allereerste 

dag op kamp, hoe onwennig het allemaal voelde? En 

voor de chefs, adjuncten en animatoren onder ons: hoe 

je de eerste dag op kamp voelt aan de groep hoe ieder 

kind zijn plaats nog wat moet zoeken. Er heerst dan nog 

een lichte sfeer van onveiligheid, die gek genoeg altijd 

snel verdwijnt. 

Vandaag wil ik het met jullie hebben over dat gevoel. 

Dat gevoel van onveilig naar veilig.  Toen ik een tijdje 

geleden op de steiger bij een fontein in het park zat, 

kreeg ik opeens gezelschap van een jongen - een 

jaar of zes - die naast mij kwam zitten en zei dat hij in 

het water wilde. Ik hielp hem zijn broek op te rollen 

en zonder dat het per se mijn bedoeling was, of die 

van hem, ontstond er een bepaalde betrokkenheid 

naar elkaar.  Ik zat hier niet voor hem, hij was niet 

gekomen voor mij en toch waren we gericht op 

elkaar. Het leek alsof hij zich nu veilig genoeg voelde 

om in het water te gaan. Let jij op mijn schoenen? 

vroeg hij en hij deed teken of het goed was zo, hoe 

zijn broek nu zat of die niet nat zou worden. Ik merkte 

dat hij blij was dat ik er was. En gek, hij was niet de 

enige die zich opeens veilig voelde, zelf durfde ik 

nu ook mijn schoenen uitdoen en spontaan mijn 

voeten in het water laten bengelen. Ik geniet nog 

steeds na van dit moment als ik eraan terugdenk, 

hoe een ontmoeting een gevoel van geborgenheid 

(veiligheid) kan brengen en kan aanzetten tot actie. 

Wat denken jullie ervan? Zullen we die eerste 

onveilige momentjes op kamp maar proberen toe te 

laten? Voor we het weten is het ijs gebroken en zijn 

we, omgeven door een veilig en vertrouwd domein, 

een lieve kampploeg en keuken, de dapperste 

dingen aan het ondernemen!

Ellen

Herinneren jullie je nog je allereerste dag op 
kamp, hoe onwennig het allemaal voelde?
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Kenavenster Columns

In union there is strength. Oftewel: 
samen sterk. Dat is niet voor niets al 
jarenlang onze slagzin, want samen staan 
we sterker dan alleen. Dat proberen we 
ook elk jaar opnieuw aan de kinderen 
duidelijk te maken. 

Als vendelleider krijg je dag één onmiddellijk 
een groep in je handen gesmeten. Jouw 
verantwoordelijkheid. Jouw vendel. Jouw team. 
Maar dat is juist het leuke. Het is jouw uitdaging om 
van die willekeurige bende een hecht team te maken. 
Als vendelleidster probeerde ik binnen mijn ploeg 
steeds een familiegevoel te creëren. Volgens mij is 
dat de sterkte van een geslaagd, of een iets minder 
geslaagd vendel: de band tussen je vendelleden. Bij 
een -12-kamp ben je op dat moment de moeder 
kloek die haar troep kids moet vertroetelen en 
animeren, en op een juiste manier moet aantonen 
wanneer hun gedrag ongepast is. Bij een +12-kamp 
kan je al sneller de ouderen mee laten zorgen voor 
de jongeren. In beide gevallen vinden de jongeren 
het geweldig om mee verantwoordelijkheden te 
krijgen. Het geeft hen het gevoel dat ze waardevol 
zijn en mee zorgen dat het een tof kamp wordt.

“ A single leaf working 
alone provides no shade. ”

Sure there’s no “I” in “team,” but there is a “ME”! 
Kinderen die naar Heuvelsven gaan, uit welke 
thuissituatie ze ook komen, krijgen op kamp het 
gevoel dat ze een deel zijn van een groep. Iets wat 
op school of thuis voor sommige kinderen heel 
moeilijk kan zijn. In Heuvelsven maken we het hen 
gemakkelijk. Iedereen is gelijk. Iedereen is een deel 
van de groep en is noodzakelijk om het kamp te 
maken tot wat het is. Laat één lid thuis, en je hebt 
een compleet ander kamp. Het gevoel dat je als 
kind deel uitmaakt van de groep, het gevoel dat je 
iets betekent, dat is het belangrijkste. Dat maakt 
dat onze leden met veel enthousiasme steeds 
terugkomen. Het is gewoon ook noodzakelijk om 
een kamp zo leuk te maken. Denk maar aan een 
sportcompetitie waar de sportiefste leden onderling 
spelen en de rest van het team wat aan de kant gaat 
staan. Denk aan een vrije tijd waar vier leden staan 
te pingpongen en de rest van je kamp toekijkt. Denk 
aan een bontering waar 10 leden zingen en 20 leden 
zwijgend luisteren. Betrek ze, help ze, leer het ze. 
Het is dankzij teamwork dat jaren geleden de kapel 
werd gebouwd door jongeren van onze leeftijd. Het 
is dankzij teamwork dat onkruidbossen omgetoverd 
werden tot nieuwe speelbossen en dat ons domein 
afgesloten werd met een mooie takkenwand. Het is 
dankzij teamwork dat Kena tot nu toe altijd heeft 
kunnen blijven draaien. Omdat we er als een team 
voor werken.

Dankzij het gebruik van vendels op kamp, kan je 
vanuit een kleine basis het groepsgevoel versterken. 
Met de kortere kampen is dat al moeilijker dan 
vroeger, maar het maakt het een extra leuke 
uitdaging voor onze leidingsploegen! 

Veel succes deze zomer!

Julie

Sure there’s no “I” in 
“team,” but there is a 

“ME”! 
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VOORBEREIDEN ...

DE START VAN EEN GESLAAGD KAMP!

Voorbereiden. Is er iets mooiers in de 

wereld? Prachtige voorbereidingen met leuke prentjes 

die vragen om uitgevoerd te worden. Steengoede 

ideeën die knallen! Hou bij het voorbereiden goed voor 

ogen dat je een voorbereiding maakt voor deelnemers. 

Zeker bij vendelvergaderingen, sportinitiaties en keuze-

activiteiten is het belangrijk dat je 
spelvormen afwisselt zodat je alle 

deelnemers aanspreekt en ook voor jezelf voldoende 

kan variëren. Een voorbeeldje uit de cursus ... Stel dat 

je als keuze-activiteit voetbal doet. De kans bestaat dat 

niet alle deelnemers graag voetballen. Je kent dat wel. 

De laatste vier deelnemers mogen merken dat er enkel 

nog bij voetbal plaats is. 

Je kan meer doen dan voetballen alleen. Laat de 

deelnemers eerst een T-shirt markeren met en 

rugnummer (T-shirts beschilderen of uitknippen uit 

katron). Geen voetbal zonder suporters. Die suporters 

moeten eerst nog in het bos gevonden worden. Wie 

heeft de meeste suporters? Misschien is er ook wel 

een volleyballploeg aan het ronselen in hetzelfde bos 

... de boemannen van dienst. Na een opwarming, een 

spel zoals samba-voetbal en een match kan er nog een 

overwinningsviering af met een bekeruitrijking, groeten 

van de suporters en uitwuiven van een imaginaire 

suportersbus. 

In één activiteit combineer je zo iets creatief, 

een bosspel, pleinspel, sport en expressie. Wedden dat 

het anderhalf uur zal vliegen én knallen voor iedereen?

Hetzelfde principe geld voor een 

vendelvergadering. Afwisseling houdt een 

activiteit spannend en geeft je de kans om 

iets anders te doen wanneer je merkt dat de 

groep of jijzelf ergens minder zin in hebben. Je 

kan starten met een babbel of een activiteit die elke 

vendelvergadering terug komt (vervolgverhaal, strofe 

schrijven over de dag, ...). Nadien zou je iets kunnen 

knutselen dat nadien van pas komt tijdens een spel. Met 

twee of drie groepsbevorderende vertrouwensspelen 

kan je elke vendelvergadering afsluiten. En het 

hoofdgerecht? Een ganzenord met opdrachtjes, het 

maken van een levensgrote knikkerbaan, een sketch 

voorbereiden voor jouw bonte ring, petanque, een 

zelfgemaakte memory, gezelschapsspel, een competitie 

(blikken schieten met zelfgemaakte katapulten) ... Als je 

er zelf maar goesting van krijgt om op kamp te 

vertrekken. Veel voorbereidingspret!

Hans

een ... idee

Belangrijk

OPLOSSINGEN PAGINA 23
A. Rooster van de ventilatie in het cultureel paviljoen
B. Lavasteen van het kapelletje aan de refter
C. Plaatje van de kickertafel in het centrumgebouw

D. Rode brievenbus in het centrumgebouw
E. Schouw van de meisjesslaapzaal
F. Deurklink van de kapel
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Door de bergen werk die nog verzet 
moeten worden, zouden we ontmoedigd 
kunnen geraken. Maar als we zien welke 

weg er het voorbije jaar  afgelegd is, 
kunnen we daar veel moed uit putten.

Heuvelsven tijdens één van de werkdagen in juni

Het is precies een jaar geleden dat  

heel het domein open gegraven 

lag voor de vernieuwing van 

de nutsvoorzieningen. De aannemer 

was toen ook al aan het dak van het 

hoofdgebouw bezig. Het is goed om dat 

terloops in herinnering te brengen.  Door 

de bergen werk die nog verzet moeten 

worden, zouden we ontmoedigd kunnen 

geraken. Maar als we zien welke weg er 

het voorbije jaar  afgelegd is, kunnen we 

daar veel moed uit putten.  

Op de bovenste verdieping werd in 

de muren geluidsisolatie aangebracht 

vooraleer de gyprocplaten geplaatst 

werden. Beide werken zijn zo goed als 

rond. Met het schilderklaar maken is ook 

gestart. Het is echter onwaarschijnlijk 

dat alles nog afgestreken geraakt voor de 

kookploegen er deze zomer hun intrek 

nemen. We hadden het liever anders 

gezien. Maar het gaat over een heel groot 

volume en alle agenda’s zaten dit jaar eivol. 

Het ziet er wel naar uit dat we volgend 

jaar een tandje gaan kunnen bijsteken. Te 

beginnen tijdens de monitorenweek na de 

kampen. We rekenen op jullie ! En jullie op 

ons … 

Terwijl het waterpeil van het ven gestadig 

naar normale waarden stijgt, herstelt  de 

natuur zich van de grote graafwerken. Zo is  

het bijvoorbeeld mooi om te zien hoe heel 

wat bomen genieten van de ruimte die ze 

extra kregen door het verwijderen van de 

Amerikaanse eiken. 

Het eerste weekend van juni trok een 

kabouterploeg erop uit om, op de 

plek waar de woonwagen stond, een 

houten paviljoentje op te trekken als 

opslagplaats voor spelmateriaal. De 

ruimte is 3 / 6 meter en gebruiksklaar 

! Er is ook nog een lek gevonden in 

de speelcontainer. Deze werd ook 

hersteld en verder werden alle goten 

proper gemaakt. 

De voorbije maanden hadden we af 

en toe af te rekenen  met nukkige 

verwarmingsinstallaties … daar 

moeten we komende winter extra 

aandacht aan besteden. 

En familie Everzwijn kwam nog maar 

eens op bezoek. 

Er zit dus niets anders op dan de 

takkenwand verder af te werken en 

op zwakken plekken te verhogen en / 

of verstevigen. Zo blijkt maar eens dat 

de gewone dingen  opvolgen op zich 

al een hele klus is. Vanavond zitten 

we samen om ervoor te zorgen dat de 

zomer in de beste omstandigheden 

kan starten. Als jullie dit lezen is deze 

avond al voorbij … en hebben we 

alweer nieuws te vertellen. Dat lees je 

in de editie van september. Wedden 

dat het morgen september is ?!

De geduldige kabouters die 
aardig op weg zijn om Zen-

kabouters te worden …
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... Grauwtje de ezel een echte hit was.

... HV geen Grauwtje, maar wel een witte reiger 
heeft.
... Deze volgens Eline V. ruzie maakt met een 
andere reiger.
... Peter Vandewal zijn komkommers soms in 
olijfolie met suiker legt.
... Hij dit op vitamineweekend aangeboden heeft.
... Dit lekkerder is dan dat het lijkt.
... De uitdiepers een fietstocht naar Maastricht 
deden. 
... Ze te weinig conditie hebben om het te voet te 
doen.
... Veerle en Liselotte onderdanige adjuncten 
kunnen zijn.

... Het ook mogelijk is dat een aantal kampleiders 
geen fruit kunnen schillen.
... De uitdiepers met een lange broek op cursus 
gingen.
... Ze zulke mensen vroeger wel eens ‘Fienen’, 
‘watjes’, ‘woesies’, ... noemde.
... De uitdiepers niet kunnen voetballen.
... dit zeker niet lag aan de initiatie van Wouter.
... Bart zijn lange broek had verstopt om die zeker 
niet te moeten aandoen op dagtocht.
... Jochem denkt dat hij van Pieter gewonnen was 
met sprint.
... dit niet eerlijk was omdat Jochem vroeger 
vertrok.
... Hoop doet leven ...

De woonwagen is naar het woonwagenparadijs. 
Leve ons tuinhuis!

wist-je-dat ...
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... Jonathan dacht dat het paaskamp op donderdag begon.

... Dit echter 4 dagen later was. 

... Ieder vendel een kip (danku Greet!) en kippenkreet had.

... Deze “Kip Curry”, “Kip Lekker” en “Kippen vinger” waren.

... Er veel pluimen zijn uitgedeeld.

... “Kaklak” kindertaal is voor “kakkerlak”.

... Briefjes in kindertaal helemaal grappig zijn. 

... De leiding grappige brieven kreeg.

... “Wat hep je tetes het rust gedaan, schatje?” de topper was.

... Jonathan deze boven zijn bed zal hangen.

... Jonathan dan ook heel populair was bij de meisjes.

... De leiding hier goed heeft mee gelachen, maar toch niet wist hoe hier op te reageren.

... We dan maar rollenspelen deden om te oefenen.

... Jessie onder de indruk was van Veerle haar luizen-opspoor-techniek.

... Jessie deze techniek in de zomer zelf mag uitproberen.

... De kindjes geloofden dat de leiding elke dag hun haren kleurden.

... Dit kwam omdat we op de themadag zwarte pruiken aan hadden.

... Stinus onder de indruk was van de Chinese inkleding.

... “Wauw, ze hebben zelfs een waaier”, hier het bewijs van is.

WIST-JE-DAT ...
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... Een hele dag Chinees spleken best velmoeiend is.

... Iedereen nu met stokjes kan eten.

... Het eten wel 3x langer duurde dan gewoonlijk.

... Greet graag strofes herhaalt in een liedje.

... Woutertje hier een toppertje voor is.

... Greet Woutertje 3x voor ‘t eerst zag op de mat in de gang.

... Het spel “Buzz it” een leuke afsluiter is voordat 
    de monitoren gaan slapen.
... Jonathan aan schaapjes denkt als hij gaat slapen.

... Kiara vond dat het kasteel kuisen lang duurt.

... Kiara de kapel bedoelde.

... Jessie het verhaal van “De gele badeend” niet goed begrijpt.

... Jessie nog steeds niet weet of ze nu moet zoeken naar 
    de perfecte man of net niet?

... Kindjes heel erg moesten lachen met de expressie  
    tijdens sketches.
... Ze jammer genoeg de clue nooit snapten.
... Jessie de Kena-prinses was.
... Veerle de Kena-koningin was.
... Kiara aan Veerle kwam vragen waar de tafel van de  
    chef was.
... Veerle vroeg waarom ze een bord extra zette.
... Kiara antwoordde dat dit voor de Jef (chef?) was.

... Veerle slecht was in de namen van de leiding.

... John duidelijk te moeilijk was voor haar.

... Iedereen dan toch maar Jonathan heette.

... Greet heeft ondervonden hoe zwaar het leven  
    van een adjunct is.
... Jessie al stress heeft voor haar stage deze zomer.
... Ze dan ook heel aandachtig Greet heeft geobserveerd.

... We heel dappere kindjes op kamp hadden.

... Deze, met muts, gingen zwemmen.

... Een familiepakket frieten in Limburg mega giga tera is.

... Deze Kena-slogan eigenlijk niet meer gebruikt wordt.

... Jessie hem nog niet vergeten is.

... Dit wist-je-datje daar een bewijs van is. 
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nder de appelboom
DE MAN MET KRUKKEN

De volgende dag werd de Slak gewekt door een 
hese stem. “Hé, vriend, wat doe jij hier?” Verbaasd 
keek de Slak om. Achter hem stond een man met 
krukken die hem oplettend bekeek. “Wij tweeën 
passen goed bij elkaar”, lachte hij. Jij met je 
kruipvoetjes en ik met mijn krukken. Wij deugen 
nergens voor!”
“Wat bedoel je”, zei de Slak beledigd. “Waarom zou 
ik nergens voor deugen?”
“Ik kan niet goed lopen en jij komt ook niet snel 
vooruit”, zei de man. “Dat bedoelde ik.”
“Oh…, dus volgens jou zijn we alleen iets waard als 
we snel kunnen lopen? Dan zou de duizendpoot 
een verschrikkelijk nuttig dier moeten zijn. Maar 
voor zover ik weer, hebben jullie mensen er een 
hekel aan.”
De man lachte. “Zo heb ik het nu ook weer niet 
bedoeld. Maar iemand zoals ik kan echt niemand 
gebruiken. Neem dat maar van mij aan.”
De Slak nam hem onderzoekend op. “Nou ja”, 

zei hij tenslotte. “Als 
hardloper lijk je me 
ook niet zo geschikt. 
Maar misschien ben 
je wel een goede 
verhaaltjesverteller, 
een goede kleermaker, 
een goede schrijver, 
misschien kun je mooie 
schilderijen maken, 
trieste kindjes troosten, poppen maken, koken, 
schoenen poetsen, muziek maken,…”
“Hou op”, riep de man lachend. “Dat is wel genoeg. 
Hoe kom je erop. Tot nu toe heb ik er altijd 
alleen maar aan gedacht hoe erg het is dat ik niet 
kan lopen. De hele dag denk ik aan niets anders. 
Wat ik wél kan, daar heb ik eigenlijk nog nooit aan 
gedacht!”
“Dan wordt het misschien wel eens tijd”, zei de Slak

... Wouter een uur basketbalinitiatie gaf aan de 
uitdiepers.
... Hij daarvoor twee uur en een half basketbalringen 
heeft opgehangen en er terug afgehaald.
... Wim G. Niet begrijpt dat je daar zo lang mee kan 
bezig zijn. 
... De werkgroep materiaal een basisdoos werkmateriaal 
gaat voorzien om dit euvel in de toekomst op te lossen. 
... de voorzitter de foto in het vorige Kenavenster nogal 
groot vond.
... we deze editie voor een opmaak met een kleinere foto 
gegaan zijn.
... de cover ook nog kan.
... Emilie D. steeds in C zingt.
... De gitaristen dit erg straf vonden.
... Er veel gitaristen waren dit paaskamp.
... Andreas, Joppe, Jason zeker mee gitaar gaan spelen 
tijdens de bonte ringen op kamp. 

wist-je-dat ...
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nder de appelboom

Via onze facebookpagina polsten we welke 
onderwerpen jullie interessant vinden voor een 

vormingsweekend. Gitaar zagen we al van 
ver aankomen. Als er voldoende interesse is, 
voorzien we een groep gevorderden (zij die al vlot 
akkoorden kunnen nemen) en een groep beginners 
(de eerste akkoorden leren nemen en de eerste 
kampvuurliedjes leren spelen). 

In 2008 werd voor een twee keer ons zangboekje 
helemaal vernieuwd. Tegen april volgend jaar 
voorziet de werkgroep publicaties een nieuwe 
druk voor de volgende 5 jaar. In september zal 
de ledenvergadering uitgenodigd worden in een 

ad hoc werkgroep te starten. Tijdens 
deze zomerkampen zouden we al zoveel mogelijk 
fouten en suggesties willen verzamelen. We zijn 
op zoek naar: nieuwe nummers, nummers die 
verbannen moeten worden, fouten in de tekst, 
... We verzamelden al heel wat de voorbije jaren, 
maar willen iedereen een laatste keer de kans 
geven zijn zegje te doen. Vanaf september is het 
aan de werkgroep op knopen door te hakken. Mis 
deze kans dus niet.

EHBO, iets dat ook tijdens de evaluatie van de 
paascursus aan bod kwam als iets waar jullie nog 
wat meer over wilde leren, verraste ons toch. Alle 
gekheid op een stokje, we gaan ervoor! 

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober zijn jullie 
allemaal welkom om je in één van deze drie 
workshops onder te dompelen. Inschrijven kan 
vanaf nu op de site.

Reanimeren? C#m7? Windels leggen of toch maar 
A en E? Heuvelsven za. 19 en zo. 20 oktober!

Praktisch: 
In elk kamp zal er een zangboekje liggen met 
als titel ‘het meest correcte boekje’. Fouten en 
suggesties mag je daarin noteren. Je mag ook 
mailen naar publicaties@kena.be. Op het einde van 
de zomer gaan we alvast met de suggesties uit ‘de 
meest correcte zangboekjes’ aan de slag.

Zangboekje 2014

vormingsweekend in 2009
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Deze september-editie zouden we 
met het Kenavenster graag een 
special maken voor ouders en 
deelnemers met getuigenissen, 

verslagen, kleine anekdotes, ervaringen, 
... van alle kampen de voorbije zomer. 
We zijn vooral op zoek naar de kleine 
verhaaltjes of momenten die een Kena-
kamp uniek maken. 
 
De redactie wil van de septembereditie een editie 
maken die van alle kampen wel iets brengt. Een 
promo-Kenavenster, speciaal voor ouders en nieuwe 
leden. In elk kamp staat deze zomer een houten doos 
met papiertjes bij: In de keuken, de kleine bungalow 
en het appartement in het centrumgebouw Onze 
vraag: Iets strafs meegemaakt? Iets kleins of groots. 
Verwonderd geweest, blij of ontroerd? Boos of goed 
gelachen met een fait divers of de zin van het leven 
ontdekt?

Kenavenster septembereditie

De Kenavensterredactie verzamelt kleine en grote 
schrijfsels van deelnemers, monitoren, keuken- en 
kampploegen om zijn septembereditie te vullen met 
kleine, maar krachtige verhalen of annekdotes. We 
hopen van elk kamp minstens enkele schrijfsels te 
ontvangen. Je mag ook nog komen zingen bij ons, 
maar weet dat mailen ook werkt. Hopelijk kunnen 
we tijdens het Kenafeest een hartverwarmende, 
nieuwe editie van het kenavenster presenteren.

Alvast bedankt voor jullie reacties. Via mail 
ontvangen we evengraag bijdragen. Nog steeds 
hetzelfde adres:

kenavenster@kena.be

Kenafeest za. 29/9Proclamatie voor alle monitoren 
en een blij weerzien voor jong en 
oud. 

Werken in HeuvelsvenHet einde van de brug en de 
gekende ronde poort. 

Kenavenster
België-BelgiqueP.B. – PP2550 KontichBC 30280
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GRATIS TIJDSCHRIFT VAN EN VOOR MONITOREN VAN KENA VZW VOL KENANIEUWS EN KAMPIDEEËN.

SCHRIJF JE NU IN!

KENA GAAT OPNIEUW INTERNATIONAAL
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Hannah over het paaskamp“Ik vond het een kei toffe week. 
Toen ik hier kwam, kende ik 
bijna geen enkel liedje en nu 
kweetnioeveel.” 7 ième   période 2012  I www.kena.be 1M
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cursus animator en uitdieping 2013

  kenakamp 089/364531 kenakamp kenavzw kena.be

Deze detailfoto’s werden in Heuvelsven getrokken. Kan jij herkennen waar ze getrokken zijn? 
Oplossingen vind je op pagina 15.

A B C

D E F
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Jeugdvakanties & vorming

HEEL VEEL 
SUCCES DEZE 
ZOMER! 

BESTE MONITOREN 

VEEL PLEZIER!

Yes, we can!


