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4 | Woordje van de voorzitter

Dé majestueuze eiken rondom de
kampvuurkring bieden ons tijdens
de bonte ring bescherming tegen de
regen. Maar ze doen meer dan dat!
.............................................................

8-9 | Sjortechnieken

Neem de touwtjes zelf in handen!
Benjamin daagt jullie uit om met
enkele eenvoudige sjortechnieken je
grenzen op kamp te verleggen.
.............................................................
Na een jaartje Hans helpen met het opmaken en invullen
van het Kenavenster, kreeg ik de verrassende vraag
of ik niet in het bestuur wou komen om eventueel de
werkgroep Publicaties over te nemen. Het zal ongtwijfeld
toeval geweest zijn, maar de vraag kwam in de zomer, net
tien jaar na mijn allereerste Kenakamp. Als twaalfjarige
vond ik heel snel mijn plekje in Heuvelsven. Net als
bij honderden andere jongeren werd het mijn tweede
thuis. Een plekje waar het niet uitmaakte of ik een goede
student was, of ik de dochter van een advocaat of dokter
was, waar het niet uitmaakte of ik een kilootje meer woog
of me niet kleedde als een modepop... Het klinkt onnozel,
maar dat zijn enkele van de kleine onzekerheden waar
jonge tienermeisjes met geconfronteerd werden. Plots
word je een deel van een nieuwe hechte vriendenkring,
word je het meisje dat goed kan zingen, word je die
ene animator die de kinderen leert hoe ze de tafel goed
moeten afkuisen... Voor ik het goed en wel wist was
ik adjunct en kwam ik op een huwelijk mijn geweldige
vendellidjes tegen die ondertussen zelf al een kop groter
waren dan mij. Dolenthousiast kwamen ze dag zeggen en
vertelden ze hoe ze zich nog glashelder herinnerden hoe
ik hen had geleerd dat wanneer je denkt dat de pot choco
leeg is, je er toch nog makkelijk een boterham of twee met
kon smeren als je maar een beetje moeite deed om de pot
uit te krabben. "We doen dat nu nog altijd!", lachten ze
samen. Een mooier compliment kan je in vrijwilligerswerk
niet krijgen, denk ik. Vrijwilliger zijn vraagt veel tijd,
veel moeite en energie, maar de resultaten maken
het zo waard om te doen. Ik kreeg verschillende leuke

complimentjes voor het Kenavenster, maar na een tijdje
zoek je naar nieuwe uitdagingen. Voor ik het goed en wel
besefte nam ik een paar jaar terug ook nog de werkgroep
Promo mee op mijn schouders. Ik dacht; daar kan ik ook
mijn steentje aan bijdragen. Nieuwe uitdagingen, nieuwe
resultaten en nieuwe voldoeningen! Terwijl ik binnen
het bestuur meer taken op mij nam, bleek twintig dagen
te weinig om er nog ergens een kamp tussen te persen
en na een tijdje merk je dat de afstand tussen jezelf, de
monitoren en de deelnemers steeds groter wordt. En dan
wordt het tijd voor vernieuwing! Iemand met een frisse
blik die onze publicaties misschien wel helemaal anders
wil aanpakken. Toen ik de bijdrage van Benjamin las, bleef
de titel ervan in mijn hoofd hangen; "Neem de touwtjes
zelf in handen!". En ik kan alleen maar hopen dat die
ene zin dit jaar de inspiratie mag zijn voor iedereen die
even gepassioneerd is door deze prachtige organisatie.
We doen er alles aan om als vzw erg professioneel voor
de dag te komen, maar dat is niet altijd eenvoudig. Dat
vraagt goesting, tijd en inzet! Heb jij frisse ideeën hoe we
een groter publiek kunnen bereiken? Hoe we de website
kunnen verbeteren? Welke leuke nieuwe spelbundel we
zouden kunnen maken? Of heb je gewoon zin om er mee
over na te denken? Laat het ons dan zeker weten! Wie
weet vind jij wel de ideale werkgroep die je goesting geeft
om aan de slag te gaan! Neem de touwtjes zelf in handen!
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Volgend jaar viert Kena zijn 25ste
verjaardag. Twee jaar later vieren we
75 jaar jeugdkampen in Heuvelsven.
Reden genoeg voor een feestje, toch?!

de redactie
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Hoe goed ken jij Heuvelsven? Herken
jij deze elementen en waar ze zich
bevinden? Wie herkent het eerst alle
twaalf de snapshots?
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Fien, Benjamin
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KENA COMIC

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Jammer, de fantastische Kena zomer zit er weer op.
Maar hij was GEWELDIG! Een dik applaus en een nog
grotere proficiat aan iedereen die deze zomer heeft
geholpen door deelnemers te animeren, lekker te
koken, paraat te staan aan de bus, foto’s te trekken,
facebook posts te maken, administratie te doen, vragen
te beantwoorden, leiding te ondersteunen, alles tijdens
het jaar voor te bereiden of gewoon simpelweg heel
enthousiast mee te spelen!
Kena is en blijft uniek! Tijdens de processie deze zomer
besefte ik nogmaals hoe goed Kena wel is.
Ik stond samen met Saan achter de kring in de bonte
ring, waar iedereen volop mee aan het zingen en aan
het lachen was met een geweldige avond (waar ook een
nieuw talent ontdekt werd tijdens een danswedstrijd).
Eerst had ik het niet door, maar plots merkte ik op dat het
al een tijdje aan het regenen was. Toch werd niemand nat.
De majestueuze eiken rond de kampvuurkring schermden
de iedereen af van de regen. Nu en dan viel er natuurlijk
een druppel op iemands hoofd, maar dat deerde niet.

In mijn hoofd zag ik de regendruppels plots veranderen in
smartphones, tv’s, tablets, social media en allerlei andere
verstrooiende, verslavende input waar je tegenwoordig
mee in aanraking komt. Kena staat hier in Heuvelsven, net
zoals die majestueuze eiken rond de kampvuurkring, als
trotse organisatie beschermend boven haar kampen. Met
haar honderden takken en duizenden bladeren. Als eiken
die alle tijd hebben gekregen om zich diep te wortelen en
stevig te verankeren om een stevige stam te vormen.
En onder die fantastische eiken gaan er geweldige kampen
door met veel gelach, gegrinnik en oneindig veel plezier.
Zonder al te veel last van al die vervelende druppels.
Af en toe valt er toch nog een druppel op je gezicht en
moeten we als Kena even reageren op een social media
bericht of wordt verwacht dat 5 dagen na het kamp al
de foto’s online staan. Maar tegelijkertijd spelen we
ondertussen muziek via bluetooth, kunnen we last minute
luisterliedjes opzoeken en iets bestellen via bol.com.
Misschien is een beetje regen toch niet zo slecht?! (vraag
maar na bij de 4de periode)
Samen sterk!

Jochem
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IEDER KIND HEEFT RECHT OP VAKANTIE! DRAAG JIJ JE STEENTJE BIJ?
Kena is een vrijwilligersorganisatie die alles in het werk stelt om jeugdkampen te
bieden, ook aan gezinnen die er de financiële middelen niet toe hebben. Want ieder
kind heeft recht op vakantie! Daarom zetten ieder jaar honderden onbetaalde,
onbetaalbare vrijwilligers zich bij Kena in om aan een voordelige prijs een topkamp
aan te bieden. Om de beste service te kunnen bieden aan zowel onze deelnemers
als onze monitoren en vrijwilligers, is Kena steeds op zoek naar ondersteuning. Dat
kan in de vorm van materiële of financiële sponsoring. Draag jij graag je steentje bij
om nog meer kinderen een vakantie te bieden?
Je kan ons steunen door een gift te doen via onze projectrekening bij de Koning
Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) met de gestructureerde
melding: “128/3042/00011”.
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Giften
vanaf 40 € per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering
van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).
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Het domein

SPIKEBALL
De familie Jacobs
introduceerde deze
zomer een nieuwe sport
in Heuvelsven; Spikeball.
Een kleine trampoline en
een bal, meer heb je voor
deze topsport niet nodig.
Iedereen klaar voor een
wedstrijdje spikeball?!

’t Is (al)weer voorbij die mooie zomer. En in alle opzichten was ie mooi. Het succes van de werking
van Kena gaat hand in hand met het toenemend succes van het domein. Nog even nagenieten en
dan focussen op het komende seizoen. We blijven immers onderweg. En zoals eerder aangehaald; de
reis is meestal boeiender dan de bestemming. Ondertussen hebben we één vijfde van de 21ste eeuw
afgelegd. In 2022 kunnen we terugblikken op 75 jaar Lasalliaans jeugdwerk in Heuvelsven. Wie zich
de viering van 60 jaar OCS nog herinnert, is een getuige van de ongelooflijke weg die we sindsdien
afgelegd hebben. Vooraleer we de feestklokken opnieuw kunnen luiden, hebben we echter nog drie
jaar te gaan. Drie jaar tijdens dewelke we verder aan de transformatie van Heuvelsven zullen werken.
De plannen zijn bekend. De vergunningen zijn verleend. We hopen alleen dat OLV van Heuvelsven
ervoor zorgt dat we voldoende middelen vinden om alles binnen de vergunde periode uit te voeren.
Bid voor ons dus.
Maar de belangrijkste uitdaging waar we de komende 3 jaar voor staan, is voor één keer eens niet het
ontbreken van financiële middelen. De hardste noot om te kraken, wordt het overdraagbaar maken
van het domein aan een volgende generatie. Vooraleer we de feestklokken opnieuw luiden, moet het
voortbestaan voor de komende 25 jaar gegarandeerd zijn. Als we dat goed voorbereiden, zal bij de
viering van een eeuw Heuvelsven, de fakkel aan alweer een volgende generatie doorgegeven kunnen
worden. Het reizen houdt immers niet op zolang er reizigers zijn. En zolang er reizigers zijn, zal de
bestemming nooit worden bereikt. En dat is best zo. Want dat noemt men toekomst.

Leo
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Werkgroep kampleiders
WAT IS ER MOOIER DAN JONGEREN
ZO’N GEWELDIGE ZOMER TE BEZORGEN?
Kena, er zijn geen exacte woorden om te beschrijven wat deze organisatie al voor mij heeft betekend.
Vanaf mijn geboorte kwam ik reeds in aanraking met deze sociaal-inclusieve vereniging aangezien
mijn mama mee in één van de kampploegen zat. Echt lid was ik nog niet, maar ik liep wel rond tussen
de jongeren als kleine spruit. Wanneer ik eindelijk de leeftijd had bereikt om mee ik op kamp te gaan,
stond ik te popelen om te vertrekken. Na vele jaren deelnemer te zijn, volgde ik de animatorcursus
en tegenwoordig vervul ik reeds de functie van hoofdanimator. Ik nam deel aan zoveel fantastische
kampen en denk nog in geen honderd jaar aan stoppen. Veel van mijn mooiste momenten beleefde ik
zonder twijfel op kenakamp. Ik leerde wat diversiteit is, wat samenwerken is en leerde verdraagzaam
zijn. Ik maakte ontzettend veel nieuwe vrienden en leerde er zelfs de liefde van mijn leven kennen. Ik
kreeg waarden mee waarvan ik vandaag de dag nog vruchten pluk. Ontzettend dankbaar ben ik dat ik
nu deel mag uitmaken van een sterk team dat honderden jongeren een fantastisch kamp bezorgde.
Eén kamp dat me altijd zal bijblijven was een kenakamp van twee zomers terug. Het kamp kende, op
z’n zachtst uitgedrukt, een moeilijke start. De diversiteit onder de jongeren was enorm en ik weet nog
dat ik samen met de andere hoofdleiding zei: “Hoe gaat dit OOIT werken?” Een groep zoals ik nog nooit
gezien had…. Tijdens het kamp was het niet eenvoudig om deze heterogene groep om te vormen
tot een geheel. Opvallend was dat veel kinderen een grote rugzak met zich meedroegen en hun
verdraagzaamheid t.a.v. elkaar soms ver te zoeken was. Samen hebben we vele ups en downs gekend,
was er hier en daar een hevige ruzies omdat iemand zijn emmertje overliep, werd er geroddeld, …
Maar naast al dat hebben de jongeren elkaars eigenheid leren aanvaarden, elkaar leren respecteren,
samen gelachen, samen gesport, samen gespeeld en vooral samen een prachtige groep gevormd.
Het meest diverse kamp waaraan ik deelnam, werd ook het kamp waar de meeste tranen vielen bij
het afscheid. Jongeren die tegen hun wil op kamp werden gestuurd en zich de eerste dagen hevig
verzetten tegen alles dat hen aangeboden werd, verkondigden de laatste dag dat ze volgende zomer
wel twee kampen zouden doen. Bij het schrijven van deze tekst verschijnt er meermaals kippenvel
over mijn armen… Ookal heb ik soms gevloekt (tegen mezelf uiteraard want op kamp wordt dat niet
toegestaan), toch had ik er weer een unieke ervaring opzitten. Ik kom altijd vol energie terug van kamp
want wat is er mooier dan deze jongeren zo’n geweldige zomer te bezorgen?
“Kena brengt jongeren van verschillende socio-culturele achtergronden samen, ook uit sociaal
kwetsbare groepen. Deze ontmoeting heeft een vormend karakter omdat het jonge mensen leert,
over hun verschillen heen, groep te vormen met respect voor elkaars eigenheid.
- Uit pedagogisch project van Lasalliaanse pedagogie

Kus,

Fien
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Sjorren met Benjamin

NEEM DE TOUWTJES ZELF IN HANDEN !
Toen ik op de paascursus op een mooie middag naar de refter stapte -onwetende wat
er die dag geleverd zou worden- sloeg mijn hart een slag over. Nee, dat is misschien een
beetje overdreven, maar ik was zeker meer dan enthousiast toen ik naast de weg stapels
met spiksplinternieuwe sjorbalken zag liggen! Meteen flitsten
er verschillende ideeën door mijn hoofd van wat we daar deze
zomer allemaal mee zouden kunnen doen. Het duurde dan ook
niet lang voor de eerste concrete plannen werden gesmeed. En ja
hoor, daarvan zijn er deze zomer verschillende uitgevoerd. Na het
middageten werden de balken al zingend naar het centrumgebouw
gedragen en daar gelabeld: groen voor de balken van twee meter,
geel voor die van drie, blauw voor die van vier en de balken die vijf
meter lang zijn hebben geen kleur gekregen. Doe daar nog een hele
Timmermanssteek
hoop nieuw sjortouw bij en het plaatje was helemaal compleet.

Deze zomer hebben er heel wat kinderen, zowel bij de min twaalf als bij de plus, voor de
eerste keer een sjorring gemaakt. Voor zij die niet bij deze gelukkigen waren maar het toch
voelen kriebelen volgt nu een flashcursus sjorren.

De bekendste en meest gebruikte techniek is die van de
kruissjorring. Deze wordt, zoals de naam het al zegt, gebruikt
om twee kruisende balken aan elkaar vast te maken.
Een sjorring begint altijd met een timmermanssteek (zie
afbeelding), hoewel er soms ook begonnen wordt met een
mastworp. Deze knoop wordt meestal gelegd om de paal die
het meest vast staat. Dit is stap 1 op het stappenplan. Daarna
wordt het touw rond de balken gewikkeld zoals op stap 2
getoond is. Let op dat je wikkelingen mooi naast elkaar liggen
en niet kruisen. Wanneer je nog een goeie anderhalve meter
Kruissjorring
touw over hebt, is het tijd om je wikkelingen strak te trekken.
Deze stap heet woelen en is nummer 3 op de tekening. Nu draai je het touw om je eerder
gemaakte wikkelingen terwijl je het goed aantrekt. Dit is de belangrijkste stap voor de
stevigheid van je sjorring. Tenslotte eindig je door een mastworp te leggen. Als je nog touw
over hebt kan je er meer dan één leggen.

10 								
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Mastworp

Achtsjorring
Een andere veelgebruikte techniek is die van de achtsjorring. Deze wordt gebruikt voor
het maken van driepikkels. Wanneer je een driepikkel wil maken is het het gemakkelijkste
om de drie balken op een vierde te leggen zodat je er gemakkelijk onder kan. Zorg dat de
uiteinden van de balken mooi gelijk liggen. Dan begin je net zoals bij de kruissjorring met
een timmermanssteek. Vervolgens ga je met je touw beurtelings op en over de balken, een
acht makende zoals getoond op de tekening. Als je dit een aantal keer gedaan hebt, is het
ook weer tijd om te woelen. Dit doe je tussen de balken. Tenslotte eindig je weer met een
mastworp. Wanneer je de driepikkel rechtzet, kan je met een kruisjorring nog dwarsbalken
toevoegen om het geheel steviger te maken.
Zo, nu jullie na deze uitleg allemaal grootmeesters zijn in de kunst van het sjorren zou ik
bij deze ook ineens een uitdaging willen lanceren. Je voelt het al aankomen… Inderdaad, ik
daag jullie uit om tijdens de komende kampen om ter graafste constructies te sjorren en
samen met iedereen die heeft geholpen een foto te nemen bij jullie bouwwerk. Een kleine
tip: in de kelder ligt ergens een grondboor verstopt die kan helpen bij het rechtop houden
van lange balken. Veel succes!

11
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FATA MORGANA

Kena’s grootste uitdaging allertijden
“Het bekende Fata Morgana komt deze zomer naar het sprookjesachtige Heuvelsven.
Tijdens deze spannende wedstrijd worden de kampen in Heuvelsven uitgedaagd
om vijf aartsmoeilijke opdrachten tijdens hun kamp te volbrengen. De wedstrijd zal
resulteren in één groot fotospektakel dat in diverse media te aanschouwen zal zijn.
Daaruit zal snel blijken welk team de opdrachten tot een goed einde heeft gebracht.
Per voltooide opdracht krijgt de kampploeg één ster. Het team dat het meeste
aantal sterren behaald, krijgt een mooie plaats in onze trofeekast! Onze tienkoppige
bestuursjury zal tijdens de zomervakantie de wedstrijd nauwgezet op de voet volgen.
Gaan jij en jouw kampploeg de Fata Morgana-uitdaging aan deze zomer? Vervul dan
onderstaande opdrachten, leg ze vast op foto, mail ze door naar secretariaat@kena.
be en… HAAL DIE STERREN BINNEN!
STER 1: Ontwerp met heel je kampploeg een indrukwekkende troon voor je kampchef.
Zorg bij deze troon voor onderdelen en accessoires die je kampchef kenmerken.
Trek een foto waarbij hij of zij schittert op de troon.
STER 2: Zet jouw keukenploeg op een creatieve manier een hele dag in de spotlight.
Zorg dat ze zich speciaal en gewaardeerd voelen zonder iets materialistisch af te
geven. Neem een foto met jouw kampploeg waarop staat hoe jullie dit deden.
STER 3: Neem een originele groepsfoto met jouw kampploeg waarbij:
... jullie allemaal in een kader staan
… minstens twee personen ondersteboven staan en drie de grond niet raken
… jullie favoriete plek op Heuvelsven zichtbaar is

4/5
TOP AVONDVERGADERING!

BEDANKING KEUKEN

STER 4: Bedenk en ontwerp een uitvinding met jouw kampploeg die een week op
Kena-kamp nog beter zou maken. Zorg ervoor dat het duidelijk is wat deze uitvinding
doet en leg dit vast op foto.
STER 5: Organiseer een ludieke, gezellige en creatieve avondvergadering met leuke
accessoires, lekkere hapjes en toffe spelletjes. Neem een foto die deze avond
samenvat.
Challenge accepted?!
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Leuke moralen voor op kamp

nder de appelboom

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

DE ZIN VAN STILTE
Er was een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen. Nieuwsgierig
vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte had. De monnik, die net met een emmer
water haalde uit een diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en zei:
‘Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?’
De mensen tuurden naar het water en zeiden:
‘We zien helemaal niets.’
Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag.
‘Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?’

INTERESSANTE VORMINGEN
Vorming bosspel
11-13 oktober 2019 | Koning Kevin
Leuven | € 60 - € 80
www.koningkevin.be
Dansen met kinderen
5 oktober | Danskant
Gent

De mensen keken weer en zeiden opgetogen:
‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’
‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. ‘Ik was water aan het putten en
daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte
zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier wachten. ‘

Drama-methodieken
28 februari - 1 maart 2020 | Koning Kevin
Antwerpen Scoutshuis | Tarief: nog te bepalen

WIST-JE-DAT…

Enige tijd later zei de monnik weer:
‘Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’

... Je via Jint gratis kan deelnemen aan internationale vormingen voor jeugdwerkers?
Check zeker eens www.jint.be/kalender/.

De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit:
‘Nu zien we de stenen op de bodem van de bron!’
‘Juist,’ beaamde de monnik,
‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte, kun je de grond van alles aanschouwen.’

Bron: stiltemomentjes.nl

14 								

Wist je dat...

.... Je via de Vlaamse Trainersschool een gebrevetteerde initiator kan worden van één van
de vele sporten die we in Heuvelsven beoefenen? Voor meer info: https://www.sport.
vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/
... Dat je zelf ook leuke workshops of vormingen mag voorstellen?

Wil jij erbij zijn of heb je zelf een interessante vorming in gedachten?
stuur dan een mailtje naar bestuur@kena.be!
I
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Column

Ole Ole Olee

GOESTING, DAADKRACHT, PLANNING,

3 KEER FEEST

Volgend jaar vieren we 25 jaar Kena. Ik
zie mezelf nog als snotter in de put in het
centrumgebouw staan op het moment
dat papieren met de letters kena-arca
boven aan de balustrade van de zolder
werden opgedraaid. Een wonder dat die
balustrade er nog altijd is. Piet Minaert
kwam met een hemd en een lange broek
als ober een toastje aanbieden. Een echt
plechtig moment dus.

VERTROUWEN EN DOORZETTINGSVERMOGEN
ZORGEN VOOR CONTINUITEIT.

Twee jaar later zullen er vijfenzeventig
jaar kampen in Heuvelsven plaatsvinden.
Twee jaar is een eeuwigheid. Het is
misschien een mooie symbolische mijlpaal
om bij het vieren er echt helemaal te
staan: grasrobots die doen wat wij ervan
verwachten, structureel gevulde kampen,
een eivolle (hoofd)animatorcursus, een
gerealiseerde beleidsnota en boeiende
doelen in de volgende beleidsnota waar
we zoals Joke aankondigde dit keer eens
samen met de andere jeugdorganisaties
aan gaan beginnen. Zou het ook geen
mooi moment zijn om ons bruisend logo te
actualiseren of zelfs te vernieuwen?

Het masterplan Heuvelsven 2020 waar
tien jaar ongelooflijk hard aan gewerkt is,
zal op misschien 1 of 2 punten na volgend
jaar voltooid worden. Maar weinigen die
dat masterplan in 2010 zagen, durfden ook
echt te geloven dat dit door de kabouters
gerealiseerd zou kunnen worden.

Met deze drie verjaardagen in het
vooruitzicht is het belangrijk opnieuw
te dromen en onze horizon daarbij
voldoende ver te leggen. Bruno
Tindemans maakte ons op één van de
eerste vitamineweekends duidelijk dat
we groot moeten dromen. Hij zag op dat
moment bij het bestuur en de kampleiders
van toen een voor hem onverklaarbaar
gebrek aan ambitie. De grote ‘dromengolf’
die volgde, bracht goesting met zich mee
om aan de slag te gaan. Vele mensen die
de weg naar ‘Kena’ zoals we dat nu kennen
zagen, bewandelden het uitgestippelde
pad jarenlang samen. Die goesting, samen
met daadkracht, planning, vertrouwen en
doorzettingsvermogen (ik denk zelfs in die
volgorde) zorgen voor continuïteit.

Het Kena van 2047, 100 jaar kampen in
Heuvelsven, wordt nu gecreëerd. Kena is
als organisatie volwassen geworden én
gegroeid. De oude ‘scholen’ waarbij er
enkele kampleiders hun visie doorgaven
aan hun adjuncten zijn door de sterke
stijging van het aantal kampen en een groter
verloop van kampleiders en bestuursleden
niet meer zo duidelijk aanwezig. Samen
creëren en een weg uitstippelen vraagt dus
voldoende momenten waarbij de groep
mensen die Kena verder vorm wil geven
elkaar samen ontmoet om ideeën uit te
wisselen. Daarbij leren ze elkaar, zichzelf
en het project (nog) beter kennen.

Door ver te durven kijken gaat alles wat
je doet de juiste richting uit. Waar je naar
toe wil moet natuurlijk wel de moeite zijn
zodat velen daar hun steentje aan willen
bijdragen. Als je te dicht op de feiten van het
moment focust, vergeet je al snel waar het
om gaat en waar we samen naartoe willen.
Dromen en deze stap voor stap realiseren
geeft goesting en energie. In deze drukke
tijden, en zeker in vrijwilligerswerk, is dat
laatste een heel belangrijk element. Dat
dromen geen geld kost is daarbij mooi
meegenomen.

Hans
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jaarkalende

Vitamineweekend 2
12 - 13 oktober

Paascursus
5 - 11 april 2020

Zomerkamp 1
5 - 12 juli 2020

Algemene vergadering
13 oktober 2019

Lentekamp
14 - 18 april 2020

Zomerkamp 2
12 - 19 juli 2020

Herfstkamp (-12)
27 – 31 oktober 2019

Familieweekend
30 mei - 1 juni 2020

Zomerkamp 3
19 - 26 juli 2020

Winterkamp (+12)
26-30 december 2019

Voorkamp
3 - 4 juli 2020

Zomerkamp 4
26 juli - 2 aug 2020

Vitamineweekend 1
15 - 16 februari 2020
Algemene vergadering
16 februari 2020

promo items te koop

HOE GOED KEN JIJ HET DOMEIN?

Kenagenda

Plaats de letters van de foto’s op de juiste plaats op de kaart.
De oplossingen krijg je bij Leo of door een mailtje te sturen naar info@heuvelsven.be.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

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

Kena Crew T-shirts

€5

Rugzakken

€4

Kena trui

€ 30

Zangboekjes

€8

Paraplu’s

€5

Spelbundels

€ 10
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Jeugdvakanties &
animatorcursussen

INSCHRIJVEN
WWW.KENA.BE
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