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Alweer een nieuwe zomer loopt ten einde. Na 
de zomer volgt voor Kena steeds een nieuw 
werkjaar. Een nieuw bestuur, nieuwe werkgroep-
verantwoordelijken, stages die worden afgerond, 
nieuwe monitoren die de uitdaging bij Kena 
aangaan, ...

Ook dit najaar blikken we terug op alweer een 
geslaagde zomer! Beetje bij beetje worden 
onze kampen groter en slaagt Kena erin haar 
naam in het jeugdwerk waar te maken. Zoals de 
voorzitster in haar woordje aanhaalt, zijn we met 
Kena één van de weinige spelers in het jeugdwerk 
die volledig draait op vrijwilligers. Dat zet ons 
voor uitdagingen, maar biedt ons ook geweldig 
veel voldoening wanneer we de zomer succesvol 
kunnen afsluiten. Met de groei van Kena, neemt 
ook ons enthousiasme steeds weer toe. Dit 
jaar zagen we het groot! We organiseerden het 
allereerste familieweekend; een weekend waar 
onze kampleiders, adjuncten en bestuursleden 
samen met hun familie konden genieten van 
ons prachtige domein. Geen stress, geen over 
en weer geloop van de ene activiteit naar de 
andere, geen groep van 40 jongeren die non-stop 
geëntertained moet worden... Wél een gezellig 

samen zijn met vrijblijvende activiteiten voor het 
hele gezin. Zonder twijfel een succesvolle module 
die we over twee jaar met veel plezier opnieuw 
aan de man brengen.

Ook ons bouwkamp voor 14- tot 18-jarigen was no 
doubt een topper! Het was een risico, want onze 
7de periode is steeds een druk bezette periode 
die ons veel inschrijvingen oplevert. Maar de 
vraag naar een +16-kamp was het afgelopen jaar 
zo groot, dat het tijd was voor een frisse wind. 
Na een intensieve zoektocht naar sponsors, veel 
meetings en besprekingen om de juiste projecten 
vast te leggen, was het bouwkamp een feit. Met 
dit kamp keerden we terug naar onze roots. De 
infrastructuur in ons prachtige Heuvelsven werd 
eigenhandig gebouwd door jongeren. Al jaar en 
dag is het de thuis voor honderden kinderen die 
Kena en Heuvelsven in hun hart dragen. We zijn 
dankbaar voor het werk dat OCS in het domein 
steekt en we dragen daar met veel plezier ons 
steentje aan bij! En dat werd duidelijk ook 
door de jongeren van het bouwkamp met veel 
enthousiasme onthaald. Dat verhaal wordt dus 
zeker en vast ook snel vervolgd! ;-)

de redactie
publicaties@kena.be
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8 - 9 | Het Domein
We staan niet stil, we blijven gaan! 
OCS renoveert en pimpt het hele 
domein. Ook de jongeren van de 
bouwkamp staken mee hun handen 
uit de mouwen.
............................................................. 

10 - 15 | back to the roots
De getuigenissen liegen er zeker 
niet om; het allereerste bouwkamp 
(anno 2018) is een feit! Verschillende 
projecten werden op poten gezet, 
maar het sportkot is zonder twijfel de 
kers op de taart!

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

18 - 19 | Column
“Een kamp is geen sprint en zelfs 
geen marathon. Misschien moet het 
een jogging zijn.“ Maar dat is soms 
makkelijker gezegd dan gedaan.

20 | Familieweekend
Het bestuur ging dit jaar op zoek 
naar een manier om de eindeloze 
inzet van onze kampchefs, adjuncten 
en bestuursleden te belonen. En 
zo ontstond het concept van een 
ontzettend gezellig familieweekend.
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

“Waar wil jij dat we met Kena staan over pak-
weg 5 jaar?”, het is een vraag die regelmatig 
gesteld wordt. Belangrijk is dat we verder 
kunnen ontwikkelen op vlak van professiona-
liteit. Het is daar dat we een organisatie zijn 
die zo goed als alleen maar draait op vrijwilli-
gers. We zijn één van de weinigen binnen het 
jeugdwerk die dit op die manier klaarspelen. 
Maar dat wil niet zeggen dat we mogen blijven 
trappelen. 

De afgelopen Kena-zomer vloog weeral voor-
bij. Uit de reacties van kinderen, ouders, ven-
delleiders en kampploegen, mogen we zeggen 
dat de zomer meer dan geslaagd was. Zo goed 
als alle kampen waren volzet, mensen blijven 
hun weg naar Kena vinden - wat absoluut fan-
tastisch is. We kregen in het afgelopen werk-
jaar te horen dat sommige ouders er toch niet 
voor kiezen hun kind in te schrijven bij Kena. 
“Met zo’n goedkope inschrijvingsprijs kan toch 
geen kwaliteit gegarandeerd worden?”. We 
beseften dat we binnen het jeugdwerk echt 
spotgoedkoop zijn. Zeker als we bekijken wat 
we allemaal aanbieden tijdens onze zomer: 
sterke kampploegen, vers eten, een prachtig 

domein en een infrastructuur waar OCS blijft 
in investeren. In onze beleidsnota blijven we 
aangeven dat we kampen willen aanbieden 
tegen lage inschrijvingsprijzen, met aandacht 
voor ons sociaal inclusief karakter. Dit zul-
len we blijven doen, maar we namen wel de 
beslissing om vanaf volgend jaar de kampen 
aan te bieden aan een hogere prijs van 180 
euro. Dit zal Kena meer financiële zuurstof 
kunnen geven om te blijven innoveren en de 
kwaliteit aan te bieden aan de steeds groter 
wordende kampen. 

De verschillende werkgroepen zullen het 
komende werkjaar verder bekijken hoe we 
Kena steeds meer als belangrijke speler op de 
jeugdwerk-kaart kunnen zetten, hoe we onze 
monitoren nog beter kunnen ondersteunen, 
hoe we elke groep in de zomer een onverge-
telijke week kunnen bieden. Hierbij een extra 
uitnodiging om deel te nemen aan denkmo-
menten van deze werkgroepen.

De Kena-zomer vloog weeral voorbij. Het had 
geen succes geweest zonder al jullie helpende 
handen. Een dikke merci hiervoor!

Liselotte

« Met zo’n goedkope inschrijvingsprijs kan toch 
geen kwaliteit gegarandeerd worden? »
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Als ik mijn ervaring als eerstejaars kampchef 
moet omschrijven in een woord, dan zou het 
"intens" zijn. Zowel intens in de goede als in 
de minder goede zin van het woord.

Laat me kort beschrijven waarom het soms 
‘te’ intens is. Als kampchef heb je heel wat 
verantwoordelijkheid en moet je aan van 
alles en nog wat denken, nog voordat je ver-
trokken bent op kamp zelf. Wanneer je dit 
voor de eerste keer doet, verzamel je veel 
van deze taakjes voor de laatste week. Of dat 
deed ik toch in elk geval. Oeps.

Maar vooral is het kamp intens in de posi-
tieve zin. Elke dag zit bomvol activiteiten. In je 
eerste kamp als kampchef wil je dan ook dat alles 
loopt zoals gepland. Laat me even heel duidelijk 
zijn: dit lukt niet. Plots is er eens gekwetste of 
moet je een telefoontje gaan doen. Op mijn eer-
ste kamp kwam er zelfs een of andere Jos langs 
die besloot het rustige verloop van de dag in 
het honderd te sturen. Gelukkig kan je op zo’n 
momenten rekenen op Kena’s overvloed aan 
getalenteerde vrijwilligers die Jos even lieten 
weten welke talenten ze wel niet allemaal heb-
ben. (Goed gedaan Vincent en Leendert) Som-
migen hadden volgens Jos zelfs zoveel talent dat 
ze er niet eens over mochten opscheppen. (Arme Fien)

Wel laat me dus hiermee concluderen: een kamp als eerstejaars kampchef is intens, maar 
eerder heerlijk intens wanneer je het kan aanvatten met een topteam. En wanneer het je toch 
even teveel wordt, heb je nog steeds de overkant van de vijver om je even op af te reageren. 
(Bedankt Hilde!) 

Het was een schitterende zomer!

Joost
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Als ik aan kena denk, dan denk ik aan de natuur, 
lekker eten, spannende activiteiten, liedjes zin-
gen bij het kampvuur, zwemmen in het ven en 
- het belangrijkste - vrienden maken.

Ik ga graag op kena kamp omdat ik plezier maak 
met nieuwe vrienden, omdat ik kan spelen in 
de natuur. Je leert hoe je je kamer opruimt, hoe 
je de tafel dekt, leren afruimen, ... Nu denk je 
“oooh saai”, maar je leert er iets uit op een leuke 
manier! Kena is echt de moeite waard. Je moet 
het zeker eens proberen. Buiten dat allemaal 
leer je ook nieuwe, toffe, spannende, avontuur-
lijke spelletjes. Elk kamp is er ook een nieuwe 
keukenploeg die voor jullie het lekkerste eten 
maakt. En natuurlijk kan je ook zwemmen in het 
ven. Vergeet je niet elke dag te douchen. 

Probeer het zeker eens. Je gaat zien dat het een 
heel tof kamp wordt !

Veel speelplezier,

Marthe

Ik, als kena-fan, vind het leuk om naar kena te gaan! 
Omdat je super leuke activiteiten doet, je nieuwe 
vrienden leert kennen, je gezellig bij elkaar zit bij het 
kampvuur,…………..

Het is zeker een aanrader om hier op kamp te gaan!

Je zit ook in een vendel waar je samen vendelpunten 
kan verdienen. Het is eigenlijk een soort competitie ! 
Wie dan op het einde van het kamp de meeste punten 
heeft, krijgt een verassing!

Eigenlijk zit je midden in de natuur te genieten. Ik voel 
me er gewoon thuis, een thuis op een bijzondere plek! 
Het eten is er ook om van te leven! Je kunt lekker genie-
ten van het ven, je kunt leven als een echte kajakker. En 
je weet eidelijk hoe je deftig moet opruimen tijdens de 
orde! De eerste keer dacht ik: “Dit gaat niks worden!”

Maar eigenlijk zat ik helemaal fout, Kena wordt gewoon 
je nieuwe thuis!

Hopelijk probeer jij Kena ook eens!

Groetjes,

Hannah

in de kenapostbus!
Zusjes Hannah & Marthe blikken met veel plezier terug op de 7de periode!
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Het domein

Tijdens de lange, hete en erg droge 
zomer bruiste het van leven en vrolijke 
opgewektheid op ons domein. Nog meer 
dan anders voelde ik positieve energie en 
samenhorigheid. Niet in het minst tijdens 
het bouwkamp. Als initiatief een schot in 
de roos. Een groepje, waarmee ik aan de 
praat geraakt was, vroeg honderd uit over 
hoe het vroeger was. Ze toonden respect en 
bewondering voor wat de vorige generaties 
in Heuvelsven gepresteerd hadden. Door zelf 
de handen uit de mouwen te steken voor een 
groot project, ondervonden ze zelf wat je 
door samenwerking kan presteren. Terecht 
waren ze trots op het resultaat. Gedeelde 
trots en solidariteit over generaties heen. 
Geluk en voldoening straalden van hun 
gezichten. Samen werken maakt inderdaad 
gelukkig.

Er moest niets meer aan toegevoegd 
worden. Wat deze jonge mensen voelden, 
drukte beter uit - dan welk avondwoordje 
ook - wat de ziel en stijl van Heuvelsven is. 
Na ons fijne gesprek in de kelder van het 
centrumgebouw, verliet ik het groepje en 
dacht … Heuvelsven heeft nog een mooie 
toekomst. De inspanningen die geleverd 
worden, het vele geld dat geïnvesteerd wordt 
… het is en blijft allemaal de moeite waard. 

Het was deze zomer ook fijn om te horen dat 
de resultaten van de renovatiewerken erg 
gewaardeerd worden. Maar we ondervinden 
ook dat vernieuwen een keerzijde heeft.

Zo hebben we het voorbije seizoen 
ondervonden dat de afvoergoten van de 
nieuwe douches erg snel verstoppen. Ze 
hebben dus meer onderhoud nodig. Omdat 
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Leo

de ruimtes ook compacter zijn, gaan we 
de deuren naar buiten laten draaien zodat 
de bank niet meer voor de radiator maar 
volledig tegen de blinde muur kan staan. Er 
komen ook kleerhaken wat praktischer is bij 
het uit - en aankleden. 

Wat aangekondigd werd in het vorige 
nummer van Kenavenster is opgestart. 
Maar nooit loopt een dossier in Heuvelsven 
van een leiendakje … We dienden een 
bouwaanvraag in voor de bouw van 3 
slaapzalen ter vervanging van de ijzeren, 
de houten en van de container bij -12. We 
zullen dat voortaan het Kleine Centrum 
noemen want we dienden ook de aanvraag 
in om daar een polyvalent gebouw neer te 
zetten. Gaan we dat allemaal op een jaar 
rondkrijgen? Natuurlijk niet. Maar door alles 
in één dossier te steken kunnen we na het 
bekomen van een vergunning al starten met 
wat het meest dringende is: vervanging van 
het ijzeren paviljoen en de slaapcontainer bij 
-12.  Als er voldoende middelen zijn om de 
rest uit te voeren, hoeven we geen aanvraag 
meer in te dienen. De lopende aanvraag is 
echter gekoppeld aan een milieuvergunning. 
De vorige is verlopen … Ook dat dossier 

hebben we deze zomer nog moeten afwerken 
om het tijdig te kunnen indienen. 

Het openbaaronderzoek loopt  nog tot 27 
september. We verwachten de vergunning 
ergens in de late herfst. 

En dan begint het pas … we weten nu al 
dat we verplicht zullen worden om alle nog 
bestaande zinkputten af te koppelen en 
het afvalwater via nieuwe rioleringen op te 
vangen in een grote ondergrondse kuip … die 
dan geregeld door het Ruimerke geledigd zal 
worden. 

Het Kleine Centrum(!) kan wel op de put van 
het hoofdgebouw aangesloten worden maar 
daarvoor zijn heel wat buizen nodig …

Alle nieuwbouw en de bungalows zullen 
verwarmd worden met warmtepompen. Dat 
is ook gunstig voor de goedkeuring van ons 
dossier. Minder co-uitstoot en een gas – en 
mazouttank minder. De verbouwing van het 
hoofdgebouw heeft 10 jaar geduurd. We 
zijn nu ook voor enkele jaren vertrokken 
maar hopen tegen het jubeljaar 75 jaar OCS 
- Heuvelsven zo goed als rond te zijn. Zo zijn 
we terug bij het begin: samen sterk !
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Bij de start van de 7e periode wist 
niemand wat de uitkomst ging zijn. 30 
deelnemers tussen 14 en 18 jaar hadden 
zich ingeschreven voor het bouwkamp, 
zonder te weten wat ze zouden moeten 
doen. De kampleiding had plannen 
gemaakt, materiaal gekocht, ook enorm 
veel kwalitatief werkgerief en materiaal 
gekregen van mensen die geloven in een 
organisatie die jongeren op een unieke 
manier vakantie biedt. Zelfs de glazen 
bollen van het Kena-bestuur en OCS 
konden niet voorspellen hoe die week 
ging verlopen. Het vorige bouwkamp in 
Heuvelsven dateerde immers van de tijd 
dat er nog geen internet bestond, geen 
Kena bestond, vrouwen nog maar net 
stemrecht hadden en de gele post-it nog 
niet was uitgevonden. We kunnen dus 
spreken van een experiment met een open 

einde, met kinderen uit een moderne tijd 
en een idee dat rechtstreeks afstamt van 
de eerste kampen in Heuvelsven. 

De 7e periode 2018 begon zorgeloos, met 
spelen en eten en een Kena-herkenbaar 
enthousiasme. En zo eenvoudig was de 
toon gezet voor de rest van het kamp. Elke 
deelnemer, vendelleider en aanverwante 
begeleider toonde een enthousiaste 
openheid voor dit experiment. 
Drie 'werven' werden vanaf de eerste dag 
opgestart. 

De eerste werf was de kelder van het 
centrumgebouw. Gelukkig waren er twee 
ervaren elektriciens in het kampteam 
die de leiding en verantwoordelijkheid 
konden nemen voor het vernieuwen van 
de kelderverlichting. Die werd eerst 

Het nieuwe sportkot is Het zicHtbare symbool 
van een meer dan geslaagd experiment.
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Je leert hier wat echt belangrijk is. 
Je leert hier dat je samen alles kan bereiken.
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helemaal leeggemaakt, om vervolgens 
nieuwe armaturen en leidingen te leggen. 
De tweede werf was, zoals op vele 
kampen, het bos. Bosbeheerder Koen 
liet zijn kettingzaagkunsten botvieren 
en maakte met hulp van vele handen 
een nieuwe brandgang (kruiswoord-
puzzelaars kennen dit als een 'tra') tussen 
'de dreef' en het hindernissenparcours. 

De derde werf was het sportkot. 
Tot voor kort werden de betonnen 
snelbouwstenen liefst verstopt achter 
bramen, klimop en ander puin. Maar dag 
na dag werd er gigantisch gewerkt om na 
honderden planken, duizenden vijzen en 
veel zweet, tranen en een beetje bloed 
het paradepaardje te worden van het 
eerste moderne bouwkamp. 

Nadien vond het bouwkamp nog tijd om 
de kapotte schutting van het voetbalveld 
weg te ruimen, een nieuwe kast voor 

de kajaks in de kelder te maken én een 
nieuwe kast voor kampmateriaal. 
De deelnemers hadden meestal 
duidelijke taken, een duidelijk doel, heel 
veel werk en nog veel meer goesting om 
alles klaar te krijgen. Zelfs tijdens de 
vrije tijd hoorden we planken gezaagd 
worden, geratel van een boormachine.  
Het nieuwe sportkot is het zichtbare 
symbool van een meer dan geslaagd 
experiment. De basis was jaren geleden 
al gezet, er zijn nog steeds vele jongeren 
die de handen uit de mouwen willen en 
kunnen steken, en er is werk genoeg 
te doen op het domein en voor de 
maatschappij. De deelnemers van het 
bouwkamp zijn bijzonder trots om erbij te 
zijn geweest. En de afsluitende woorden 
van de kampchef spreken boekdelen: 

“Er is niet één vendel dat is gewonnen dit 
kamp. Jullie zijn allemaal gewonnen, het 
bouwkamp wint! Wij zijn trots op jullie. 
Kreten... Samen! Sterk!”
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Bij kennismaking: “Leider, wij gaan toch niet echt 
bouwen hé, want ik kan dat niet”

“Aw, ne splinter. Mag ik ne plakker gaan halen?”

“Safety is number one priority” en hij zette z'n 
zonnebril op.

“Leider, kunt gij efkes komen want ik durf niet 
van die stelling”

Hendrik: “Hé Amber, wil jij nog een paar planken 
meten en zagen van exact 72 cm lang?” Amber: 
“Ja, hoeveel” H: “ongeveer 120”  A: “ok!”
(1,5 uur en 40 planken later)
A: “120 is wel veel he, is het goed dat we de rest 
morgen doen?”

“Ik word later elektrikker, dit is zooo leuk!”

“Aw, ne splinter. Kga deze twee planken doen en 
dan ne plakker halen.
 
Vendelleider: “Amai, dat sportkot gaat echt afge-
raken, dat had ik niet gedacht”. Deelnemer: “Ikke 
wel, want Thomas had dat gezegd”

“Aw, ne splinter. Misschien moet ik handschoe-
nen aandoen”

“Volgend jaar kom ik terug op bouwkamp, is dat 
dan terug de 7e periode?”

best of bouwkamp
Met dank aan

De koning Boudewijnstichting verleent 
haar medewerking aan het project.

Een dikke merci aan alle gulle 
Kenafans voor hun schenking!
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Bouwkamp was een 
bijzondere ervaring! Wij mochten 

deel uitmaken van de eerste editie 
bouwkamp sinds jongeren van onze 
leeftijd het jaren geleden in Heuvelsven 
deden. We leerden elkaar planken 
vastboren, hielpen een handje met het 
zagen van hout, hielden de ladder 
voor elkaar vast of gaven vijzen aan. 
De sfeer tijdens het werken was zeer 
aangenaam en iedere helpende hand 
was welkom om het verlangde resultaat 
te bekomen. Ik vind dat we trots mogen 
zijn op hoe we samen, als groep, in die 
week zoveel mooi werk hebben verricht. Ik 

zal het kamp en de groep nooit vergeten. 
Om het te zeggen met de woorden die mij 

bijbleven van het kamp: "Samen zijn we 
sterk en door de groep word ik sterker." 
Het is zo bangelijk om achteraf te 
kunnen vertellen dat je die vijs 
bijvoorbeeld vanonder in die rechtse 
plank van het sportkot er helemaal 
zelf in leerde boren. Heuvelsven 
is een schitterende plek en ik ben 
enorm blij dat ik mee op bouwkamp 
ben geweest en het gevoel heb dat 
ik toch iets voor die plek heb kunnen 
betekenen. Dat gevoel gun ik iedereen, 

dus ik hoop dat meerdere jongeren - 
ook al denken ze, jongen of meisje, dat 

ze niet sterk of slim genoeg zijn - toch 
eens willen proeven van een bouwkamp, want 

zoiets maak je volgens mij nergens anders meer 
mee. Bouwkamp was voor mij; als vreemden op een 
kamp toekomen en als een echte familie met een 

prachtig eindresultaat naar huis gaan!

Tine Hendrickx
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Heuvelsven is een plaats waar je samen kan zijn als een.

Ik kom hier tot rust en tot mezelf, je krijgt 
hier het gevoel dat je ergens bij hoort.

Je leert hier dat je samen alles kan bereiken.

Mijn mama is hier 15 jaar lang geweest en wij nu ook. 
Ik ben van plan om het nog heel lang mee te doen.
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nder de appelboom
Leuke moralen voor op kamp

- door Veerle 

Tekens van rijkdom 
Een Arabische parabel over ware rijkdom

De vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dag mee voor 
een reis over het platteland. De man had het vaste voornemen om zijn 
zoon te laten zien hoe rijk en hoe arm mensen kunnen zijn. De man en 
zijn zoon verbleven een paar dagen op een boerderij van een familie die 
moeite had om rond te komen.

Toen vader en zoon na een paar dagen weer terugreden naar hun landgoed, 
vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van de afgelopen dagen vond.

“Ik vond het geweldig, vader,” zei de zoon.

“Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn?” vroeg zijn vader.

“Ja, ik heb veel geleerd,” antwoordde de zoon. “Ik zag dat zij vier honden 
hebben, terwijl wij er maar één hebben. Ik zag dat zij een beekje hebben 
dat doorloopt tot het eind van de wereld terwijl wij een vijver hebben die 
maar tot halverwege de oprit komt.”

“Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht naar de sterren kunnen 
kijken en ons landgoed loopt maar tot aan de weg, terwijl zij de wereld tot 
aan de horizon hebben. Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl 
zij voor anderen zorgen. Wij hebben muren om ons landgoed staan om 
ons te beschermen, terwijl zij vrienden hebben om hen te beschermen.”

De vader zweeg verbijsterd.

Toen sprak zijn zoon: “Dank je dat je mij hebt laten zien hoe arm we 
eigenlijk zijn.”
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Datum:  Vrijdag 29 juli 2011
Activiteit: Het grote groenten - oriëntatiespel
Verantwoordelijke(n): Kathleen (Maud, Julie en Hans)

Regeling: 4 vendels krijgen elk een eigen groente en bijhorende kleur; wortels (oranje) - komkommer 
(groen) - bloemkool (wit) - aardappelen (geel) 

Vendels vertrekken in kampvuurkring en gaan naar verschillende punten op gelijke afstand. Op 
ieder punt vindt het vendel een enveloppe met 5 kaartjes van eigen groente in. De eerste keer 
ligt er op het punt ook een tochtechniek om naar punt 2 te gaan. Als het vendel op punt 2 is 
aangekomen vinden ze daar ook weer een enveloppe met hun groente in. Ze gaan dan terug naar 
de kampvuurkring. Daar krijgen ze een opdracht. Pas wanneer de opdracht volbracht is, krijgen ze 
de tochttechniek om van punt 2 naar punt 3 te gaan. (idem voor punt 4). 

Tochttechnieken: bolleke-pijl, visgraat, blinde kaart, wegbeschrijving, rally schrift...
Opdrachten: Denk daar zelf maar een keertje over na!

De groente die ze vinden op elk punt moeten de vendels planten en oogsten. Je kan pas een groente 
laten groeien als ze een kaartje van water hebben (vinden ze onderweg). Onderweg kunnen ze ook 
konijnen en slakken vinden. Op elk kaartje hangt de kleur van het vendel. Een kaartje van een 
ander vendel meenemen mag niet! In de kampvuurkring ligt een groot 3D-groenteveld (80 vakjes). 
De vendels moeten proberen zoveel mogelijk groente te kweken. Ze mogen enkel een groente 
kweken op een vakje dat aansluit bij hun andere groenten. Met konijnen kunnen ze de groente 
van een ander opeten. Met slakken kan je een vakje blokkeren waardoor een groente niet meer 
verder kan spelen.

Doel: Zoveel mogelijk punten scoren (1 groente gekweekt = 1 punt) = aantal geoogste groenten + 
110 min – aantal nodige minuten om de 4 punten te vinden en terug te keren

Regels: Enkel kaartjes met eigen kleur meenemen. Groente enkel oogsten op vakje als het vakje 
aansluit bij hun andere groenten.

Materiaal: kaartjes (wortel, komkommer, bloemkool, aardappel), kaartjes (konijnen, slakken, 
water), tochttechnieken + nodige materiaal, materiaal opdrachten, 3D-veld 

Best off kampvoorBereidingen 
Hoe deden ze het en was het wel een goed idee?

Score: 7/10
Evaluatie: Nee, oriëntatietochten zijn niet echt spannend! Een 
saaie wandeling opsmukken door er een geweldig hilarisch 
groentenspel van te maken kàn een goed idee zijn. Tip: kaartjes 
kunnen wel degelijk op mysterieuze wijze verdwijnen. Zorg voor 
werkende walkie-talkies voor het geval een vendel véél te lang 
wegblijft en geen enkel kaartje vindt.
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Wanneer je als buitenstaander op een kamp aankomt voel je heel goed het verschil tussen een uit-
geruste leidingsploeg die geniet en het plezant vindt op de moment zelf of een leidingsploeg die het 
heel druk heeft en heel hard moet werken. Je kan niet zeggen dat de deelnemers op het ene kamp zich 
beter amuseren dan op het andere kamp. In mijn herinneringen straalde de kampleiders en adjuncten 
die ik zelf gehad heb altijd rust uit. Dat is volgens mij wat er bedoeld wordt met dat je het ritme in Heu-
velsven weken zou moeten kunnen volhouden. Kan je dat als kampploeg niet, dan mag het misschien 
wat minder zijn: een grapje minder, vroeger in bed, een minder ingeklede post met een uitgeruste 
monitor die daardoor een focus heeft om de juiste aanmoedigingen te roepen en vragen te stellen aan 
de deelnemers die in zijn kamp hun leven komen halen, … Voor dat laatste heb je tijd en rust nodig 
in je hoofd om zowel als monitor, kampleider of adjunct vanuit je eigen goesting te kunnen zeggen 
tegen een deelnemer die wat afwachtend naar de kajakkers zit te kijken: ‘Zal ik je leren kajakken?’. We 
durven ons al eens te verliezen in tijdrovende extra’s waardoor we de essentie uit het oog verliezen: 
ons pedagogisch project dat we willen voorleven. 

 

“oei, morgen is het al themadag. dan gaan we vandaag  
wel een tandje moeten bijsteken.” 

 
Het is een gedachte die me op kamp al eens te binnen schiet. Hoewel ik na 25 kampen als kampleider 
niet kan ontkennen dat ik heel trots ben op een reeks fotogenieke en groteske activiteiten, ben ik me 
evengoed jaar na jaar bewuster dat dit niet essentieel is voor wat we in Heuvelsven proberen te doen. 
Deelnemers kiezen ook niet om die reden voor Kena. 

Op de eerste dag verstopspelen gepland in het bos bij een gevoel-
stemperatuur van 45 graden. De gsm heeft zich na een hittewaar-

schuwing zelf uitgeschakeld en zweetdruppels blijven liggen op waar 
in mei nog gras stond. In je hoofd wil je een frisse duik gaan nemen. 

Doen we dat dan niet gewoon met het hele kamp in plaats van nog wat 
in een bos te gaan dehydrateren? Topmoment!
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Column 

“rust ervaren doorheen de dag is echt tof.  op kamp ervaar  
ik die rustmomenten niet echt. – Veerle”

Wie er op familieweekend bij was heeft minstens enkele keren opgevangen dat het zalig is niet van de 
ene naar de andere activiteiten te moeten hollen. Onze duidelijke structuur en afspraken hebben als 
doel een evenwicht te bewaken tussen rust en actie. Dat evenwicht straal je als leidingsploeg uit op 
je groep en beïnvloedt in grote mate ook de sfeer. Wanneer je in je eigen programma een verstoring 
van dat evenwicht ervaart, is het aan de kampploeg met flexibiliteit dat evenwicht te herstellen en 
aanpassingen te doen aan de omstandigheden. Die flexibiliteit vragen we ook van onze  fantastische 
monitoren waar we heel veel van verwachten. Als hoofdleidingsploeg moeten we dat dus ook doen. 
Heb je wel  of geen ervaren monitoren mee, heb je een kleine of grote hoofdleidingsploeg, het weer, 
de plaats van het kamp in de zomer, … Al deze factoren neem je mee bij het opstellen van je kamp-
schema en dagverloop.

“zalig … nu nog vier ‘gewone’ dagen.” – Dieter,  
kampleider bouwkamp 

 
Een kamp is geen sprint en zelfs geen marathon. Misschien moet het een jogging zijn. Met de hele 
groep, sportief, zwanzend, lachend, creatief, handen uit de mouwen en op tijd en stond een goed 
gesprek. Vaak vinden we in dat evenwicht en die rust net de ruimte voor de allerfijnste momenten die 
onmogelijk in een kampschema te plannen zijn.

Hans
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Het gebeurt zelden dat een groep Kena’ers 
zonder verantwoordelijkheid of functie in Heu-
velsven is. Dat kan al eens net tussen twee 
kampen of op een werkdag. Zonder functie komt 
er plots tijd en ruimte vrij om met elkaar aan 
de praat te geraken. Hier en daar leren door-
winterde Kena’ers, die elkaar wonderbaarlijk 
enkele jaren misgelopen zijn, elkaar kennen. 
Op die momenten wordt er al jaren geopperd 
dat het ook wel eens fijn zou kunnen zijn een 
weekend te organiseren voor onszelf. Niet dat 
we niet graag met jongeren bezig zijn, maar het 
domein is ook zo mooi en waar Kena’ers elkaar 
ontmoeten is er al snel veel sfeer. 26 en 27 mei 
was het voor het eerst zover.

Met een 50-tal mensen voor wie Kena en Heu-
velsven een waardevol onderdeel van hun leven 

geworden is, drie generaties bij elkaar, ontmo-
eten we elkaar bij de start van wat een zonover-
goten zomer is geworden. De formule? Wat we 
zelf nog steeds tof vinden: pleinspelen, bonte 
ring, zwemmen en kajakken en vooral de tijd 
om ook vanop afstand te genieten van de sfeer, 
de omgeving en elkaars gezelschap. 

Het allereerste Kenafamilieweekend

de bevindingen? 
een groot succes!

De bevindingen? Een groot succes! De formule 
doen we graag nog eens over en wegens het 
succes doen we er een extra overnachting bij. 

De voorbije jaren onderging het bestuur een 
spectaculaire verjongingskuur. Ons aantal 
deelnemers is met enkele tientallen procenten 
gestegen. Het nieuwe decreet kadervorming 
hebben we naadloos in onze werking geïnte-
greerd en onze beleidsnota voor de volgende 
jaren is goedgekeurd. Heel wat redenen om 
samen het glas te heffen en even tijd te nemen 
om stil te staan en vooruit te kijken. Al deze 
zaken waren mee een aanleiding het ruwe idee 
concreet vorm te geven. 

In 2020 loopt het tienjarenplan van OCS-Heu-
velsven af. Weer een reden tot feest. Wat in 
2010 een droombeeld leek is goed op weg in 
2020 realiteit geworden te zijn. De erkenning 
van Heuvelsven als jeugdvakantiecentrum door 
toerisme Vlaanderen is daarvan een zoveelste 
bewijs. Velen hoopten meteen op een vervolg 
in 2019, maar we zien deze groep, waarschijn-
lijk nog verder uitgebreid, heel graag terug op 
29-31 mei 2020. In mijn agenda staat het alvast 
genoteerd. 

Tot dan!

Hans
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Timelapse…

Het zal in 2008 of 2009 geweest zijn dat 
mijn laatste termijn als bestuurslid van Kena 
afliep. Midden in de kleine kinderen, zoals dat 
heet, en wat later ook een moeilijke scheiding 
doorspartelend. En zo, voor ik het wist, raakte 
heel het Kenaverhaal op de achtergrond. 

En dan, vorig jaar, waren mijn dochters oud 
genoeg om zelf mee op kamp te gaan, geno-
ten ze volop van die o zo typische Kenasfeer 
die gelukkig onveranderd bleef. Heuvelsven 
en Kena zogen mij terug aan als een spons 
en voorzichtig polste ik of er misschien een 
plekje was in de keukenploeg. Hoera, hoera, 
wat later bleek dat er een volledig nieuwe 
ploeg werd gezocht en dat ik daarin welkom 
was. 

Zo kwam het dat ik in de zevende periode van 
deze zomer bij het team van Peter, Pascale, 
Jochem, Kristin en Lotte terechtkwam en ik 
voor het eerst in tien jaar nog eens een week 
in Heuvelsven kon doorbrengen. Hard wer-
ken, ja, maar in een geweldige sfeer en met 
op tijd een steek onder water en een kwink-
slag. Wat deed het mij deugd om vanop de 

zijlijn mee te genie-
ten van het kamp en 
te constateren hoe 
nog steeds datzelfde 
enthousiasme de kamp-
ploegen beweegt om er 
een topweek van te maken. 

Als voormalig bestuurslid, was het al even 
geweldig om met eigen ogen te kunnen zien 
hoe al de wilde plannen waar we tien jaar 
geleden slechts heel voorzichtig van durfden 
te dromen, nu zo goed als allemaal verwe-
zenlijkt zijn.

Proficiat aan al de bestuursleden en vrij-
willigers die hiervoor verantwoordelijk zijn 
geweest.

Blijf gaan met die banaan! En dan zal ik ’s 
zomers mijn klein kookpotsteentje bijdra-
gen…

Fijn om de betere toekomst te zien rijzen.

Els



22          I  WWW . KENA . bE

... Jij ook op kosten van Kena een cursus of workshop mag volgen? 

Wist je dat...
Een cursus zeg je? Wat voor cursus? Wel, dat kan vanalles zijn! Wat dacht je bijvoorbeeld 
van een workshop kayaks repareren? Een cursus om ter gekst kinderen schminken? Een 
workshop oeroude, onbekende volksdansen? Je kan het zo gek niet bedenken!

Wil jij erbij zijn? stuur dan een mailtje naar bestuur@kena.be!

tweedaagse active reviewing

wat leer je?

Active Reviewing verrijkt het ervaringsleren door reflecties beter te laten 
aansluiten bij de aangeboden activiteit of meegemaakte ervaring. Geen 
haperingen meer bij de overgang van doen naar denken en terug, maar 
een flow die iedereen uitnodigt tot leren.

Eerst ervaar je als deelnemer enkele oefeningen in combinatie met active 
reviewwerkvormen. Vanuit je ervaring bouwen we dan een theoretisch kader 
op, om vervolgens daadwerkelijk te gaan trainen. In kleine groepen ontwerp 
je groepsdynamische reviewwerkvorm(en) die vervolgens in grote groep 
worden uitgeprobeerd. Deze ervaringen, feedback en theorie op maat, stellen 
je in staat om te groeien in keuze en design van active reviewwerkvormen 
en in het inzetten van gepaste begeleidersinterventies. Regelmatig wordt er 
teruggekoppeld naar de praktijk van de deelnemers, dit biedt ook een kans 
tot bijsturing van het programma. Tijdens deze tweedaagse vorming (MET 
OVERNACHTING) willen we jullie helemaal onderdompelen in de Active 
Reviewing methodiek.

Hoe lang?

20-21 november 2018, 9u - 17u

Prijs?

€ 135

Waar?

Destelheide, Destelheidestraat 66, Beersel

meer info op ambrassade.be/
nl/kalender/tweedaagse-active-

reviewing
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Kenagenda
jaarkalender

Vitaminenweekend 2
12 - 13 oktober 2018

Algemene vergadering
zat. 13 oktober 2018

Herfstkamp (-12)
28 okt - 1 nov 2018

Kerstkamp (+12)
26 - 30 december 2018

Paascursus
7 - 13 april 2019

Lentekamp (-12)
14 - 18 april 2019

Voorkamp
28 - 29 juni 2019

Zomerkamp 1
30 juni - 7 juli 2019

Zomerkamp 2
8 - 14 juli 2019

Zomerkamp 3
14 - 21 juli 2019

Zomerkamp 4
21 - 28 juli 2019

Zomerkamp 5
28 juli - 4 aug 2019
Zomerkamp 6
4 - 11 augustus 2019

Zomerkamp 7
11 - 18 augustus 2019

promo items te koop
Bestel jouw favoriete item door te mailen naar info@kena.be.

Oude T-shirts

Kena Crew T-shirts

Kena trui

Paraplu’s

€ 4

€ 5

€ 30

€ 5

Rugzakken

Zangboekjes

Spelbundels

€ 4

€ 5

€ 10
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  Jeugdvakanties &                
 animatorcursussen 

INSCHRIJVEN
WWW.KENA.BE/


