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Voorwoord 
Hallo KSA’er en ouders 

Het is al een bewogen jaar geweest. Jullie hebben veel tijd met vrienden en 

familie moeten missen, omdat we allemaal thuisbleven om het coronavirus zo 

weinig mogelijk kans te geven om zich te verspreiden. 

Nu het schooljaar ook weer op het einde loopt, hebben we wel HEEL leuk 

nieuws. Het KSA-kamp mag dit jaar doorgaan!  

Het zal natuurlijk niet volledig hetzelfde zijn als de andere jaren, maar wij 

zetten met de leiding alles op alles om de verloren activiteiten dubbel en dik 

in te halen op het kamp.  

Zet je koffer al maar klaar, bind je schoenen al maar wat steviger vast want 

wij gaan dit jaar op bezoek op het kampdomein in Vosselaar! 

Wij staan te popelen om jullie te mogen ontvangen. Het kamp bestaat uit 8 

fantastische dagen boordevol plezier, spelletjes, leuke uitstappen en lekker 

eten van onze geweldige kookploeg.     

Ook dit jaar hebben we ons kamp met een thema ingekleed. Heb jij al 

kunnen raden welk thema wij voor jou in petto hebben? Er staan tips in het 

kriebelkrantje.  

Jullie vinden hier alle informatie omtrent het KSA-kamp 2020 en de 

maatregelen die wij treffen. Samen met jullie kijken wij er al even hard naar uit 

om weer een onvergetelijk kamp te mogen beleven!  

Jij komt toch ook mee? 

Vele kampgroetjes! 

De leiding  
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De belangrijkste maatregelen 
Om het kriebelkrantje te beginnen, lijsten we eerst alle maatregelen en 

aanpassingen op die van kracht zijn op het kamp dit jaar. Lees deze aandachtig en 

probeer ze ook al aan uw kind duidelijk te maken.  

 

 

 

 

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen 

heeft - hoesten, verstopte neus, koorts, aanhoudende 

diarree, keelpijn, moeilijk ademen – kan helaas niet 

deelnemen aan het kamp. 

Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft 

het de toestemming en een attest van een dokter nodig 

om mee op kamp te mogen. 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. 

Wij rekenen op uw eerlijkheid als ouder. Is uw kind ziek? Laat hem/haar dan 

thuis en geef dit op tijd door aan de leiding. In dat geval betalen we het 

inschrijvingsgeld volledig terug na afgifte van een doktersbewijs. 

2.  Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het 

stappenplan van de noodprocedure dat door de 

jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden 

moeten naar huis. We willen u dus vragen om tijdens het 

kamp beschikbaar te blijven om uw kind op te halen indien 

dit nodig zou zijn. 

 

 

 

 

 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met 

virologen en experten. Deze richtlijnen zijn dan ook opgelegd vanuit KSA Nationaal. 

We krijgen het vertrouwen van de Veiligheidsraad om een kamp te organiseren en 

willen dit dan ook respecteren. We vragen van jullie ook om de maatregelen die op 

kamp van kracht zijn na te leven! Op die manier kunnen we er een geslaagd kamp 

van maken.  

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
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3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze groep op in twee bubbels. Deze bubbels 

bestaan uit maximaal 50 deelnemers, inclusief leiding, 

leden en kookploeg. Dit wil ook zeggen dat de leiding 

gescheiden zal slapen. Binnen de bubbel mag er samen 

gespeeld, geslapen en gegeten worden, zonder social 

distance. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig 

mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op 

aparte, afgescheiden plaatsen. We voorzien voldoende 

afstand en als het niet anders kan, dragen we 

mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven 

belangrijk! 

De bubbels worden verdeeld naar leeftijdsgroep. Zo zal er 

een -12 (Leeuwkes, Pagadders & Rojo’s) en een +12 

(Knimmers, Sjo’ers, +16) bubbel zijn op kamp. 

Dus in het kort: 

 Binnen de bubbel = Geen social distance nodig  

 Tussen de twee bubbels = Bubble distancing 

Broers en zussen die tot een andere bubbel behoren, zullen dus ook GEEN 

direct contact met elkaar hebben op kamp. Voorzie dus voldoende eigen 

materiaal per kind. Tandpasta, shampoo kan niet uitgewisseld worden. Houd 

hier rekening mee bij het inpakken van de bagage. 

In functie van contacttracing houden we aanwezigheidsregisters, een 

contactlogboek en medische fiches voor, tijdens en na het kamp bij.  

4. Extra hygiënemaatregelen  

Dit jaar zal hygiëne een bijzondere aandacht krijgen tijdens het kamp. Daarvoor 

investeren we in extra zeep, ontsmettingsmiddel, handgel, papieren 

handdoeken, zakdoekjes, mondmaskers,… 

We vragen wel aan de leden om zelf ook een aantal zaken te 

voorzien: 

 Eigen mondmasker (enkel +12 leden)  

 Papieren zakdoeken! (geen stoffen!) 

 Persoonlijke tube handgel 

 Extra warme kleren en regenbestendige kledij. We zullen 

veel in de buitenlucht spelen, omdat daar het virus veel minder kans 

maakt om te verspreiden.  
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5.  Voor en na kamp 

Wij vragen u om uw kinderen de dagen voor kamp niet naar 

andere jeugdactiviteiten te sturen zoals speelplein,… of om 

veel contacten te hebben met andere personen. 

Na kamp raden experts aan om minstens een week niet in 

contact te komen met andere mensen, zeker niet als die 

personen binnen een risicogroep vallen. Ook snel wisselen 

tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, 

speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een 

week tussen twee activiteiten.  

Moest uw kind na kamp toch ziek worden? Bel dan best uw huisarts en meld 

dit onmiddellijk aan ons!  

 

6. Extra infomoment 

Wij voorzien een extra infomoment op 

zaterdag 13 juni om 19:30u. Deze zal 

doorgaan in de vorm van een online 

webinar, waarbij we de belangrijkste 

maatregelen zullen toelichten en krijgen 

jullie de kans om bijkomstige vragen te 

stellen. U ontvangt hierover binnenkort 

een mail met de nodige informatie over 

het bijwonen van de webinar.  
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Praktische informatie 

Kampdatum 

Eerst en vooral de verblijfsperiode. Het KSA-kamp gaat door van: 

Zondag 12 tot maandag 20 juli 2020 

 Dit geldt voor de Pagadders, Rojo’s, Knimmers, Sjo’ers en +16 

Let op! Voor de Leeuwkes geldt een andere datum. Dat lees je hieronder. 

 

Half-kamp (enkel voor leeuwkes: 5-8 jaar) 

Omdat een volledig kamp voor veel Leeuwkes te lang is, zullen zij maar een 

half kamp meegaan. 

Dus voor de Leeuwkes (5-8 jarigen) organiseren wij een half-kamp. Dit kamp 

gaat door op dezelfde kampplaats van: 

Donderdag 16 tot maandag 20 juli 2020 

De Leeuwkes worden donderdag 16 juli verwacht om 10:00u op de 

kampplaats. De leden worden afgezet aan de KISS&RIDE-zone en worden 

begeleid door hun leiding naar de kamer om daar samen de bedjes in orde 

te brengen. Daarna kan ook voor hen het kamp van start gaan. 

Wij hopen dat zoveel mogelijk Leeuwkes zullen meegaan, want de 

Leeuwkesleiding steekt er veel tijd en moeite in om het ook voor deze groep 

een onvergetelijk kamp te maken.  
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Kampplaats 

Kampadres 

Scouts Don Bosco 

Vosselaar 

Konijnenbergpad 2Y 

2350 Vosselaar 

Naar dit adres kan u ook 

postkaartjes verzenden.  
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Vervoer 
Let op! Dit jaar treffen wij ook extra maatregelen om eventuele besmettingen te 

minimaliseren. Daarom zijn ouders NIET welkom op de kampplaats. Het afzetten en 

afscheid nemen zal gebeuren op een KISS&RIDE parking net voor de kampplaats. Dit 

is voor ieders gezondheid de beste beslissing, houd hier dan ook rekening mee! 

Vertrek  

 Pagadders & Rojo’s (8-12 jaar) 

De Pagadders & Rojo’s dienen zondag 12 juli gebracht te worden door de 

ouders naar de kampplaats. Jullie worden om 17:00u verwacht aan de 

KISS&RIDE zone voor de kampplaats. 

 

 +12 leden 

De +12 (Knimmers, Sjo’ers & +16) vertrekt zondag 12 juli samen met hun 

leiding aan de KSA-lokalen om met de fiets naar de kampplaats te fietsen. Dit 

gaat in 2 groepen gebeuren, maar voor de hele +12 geldt: we spreken om 

08.20u stipt af aan de lokalen. Hierbij vragen we aan de ouders die hun kind 

eventueel komen afzetten om het afscheid kort te houden en aansluitend 

huiswaarts te keren.  

Zorg dat je fiets in orde is en voorzie een lunchpakket en een hervulbare 

drinkfles.  

Koffers en fietsen brengen (+12) 

Door de coronamaatregelen laten we zo weinig mogelijk contact toe op de 

kampplaats zelf. Jullie brengen jullie koffers EN fietsen vrijdag 10 juli naar onze 

lokalen. Zorg dat je fiets in orde is! Dit gebeurt volgens volgende uren: 

Groep Uur bagage langsbrengen 

Knimmers 17:00u 

Sjo’ers 17:30u 

+16 18:00u 

  

Let op! Als er te warm weer wordt voorspeld, gaat de fietstocht niet door en 

vragen we aan de ouders om hun kind en de bagage naar de kampplaats te 

brengen. Die beslissing zullen we op voorhand communiceren.  

 GEEN Pasta-bar bij aankomst 

Wij voorzien geen pasta-bar bij aankomst. Wij zullen een KISS&RIDE-zone 

installeren waar jullie de leden kunnen afzetten, afscheid kunnen nemen en 

vertrekken. De leiding begeleidt de leden dan verder en helpt ze hun 

slaapplek installeren.  
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 Leeuwkes (5-8 jaar) 

De Leeuwkes worden donderdag 16 juli verwacht om 10:00u op de 

kampplaats. Daar zullen we ook met een KISS&RIDE zone werken. De ouders 

zetten de leden af, nemen afscheid en vertrekken huiswaarts. 

 

Terugkomst – maandag 20 juli 

Op maandag 20 juli kunnen jullie de leden terug ophalen aan de 

kampplaats. Het is dit jaar logistiek te ingewikkeld om de leden met de trein 

naar huis te laten gaan, daarom hebben we besloten dat de leden op de 

kampplaats worden opgehaald door een ouder. We hopen dat jullie zelf 

verantwoorde beslissingen nemen en adviseren dan ook om dit jaar NIET te 

carpoolen. De leden mogen op volgende uren worden opgehaald.  

Heeft u leden bij zowel de -12 als +12 groep? Dan vragen we u uw kinderen 

op het eerste ophaalmoment af te halen. 

Groep Uur van ophalen 

-12 10.00u 

+12 11.30u 

 

 Fietsen afhalen (+12) 

De fietsen gaan mee terug in onze container. Jullie kunnen deze afhalen op 

woensdag 22 juli aan de KSA-lokalen in Rekem. Ook hier vragen we jullie de 

onderstaande uren te respecteren.  

Groep Uur fietsen ophalen 

Knimmers 17:00u 

Sjo’ers 17:30u 
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Inschrijvingen  

Voorinschrijving  

Dit jaar vragen we u om uw kind op voorhand in te schrijven voor het kamp 

via de website. Zo hebben wij ruim de tijd om het kamp te organiseren 

naargelang het aantal, die meegaan.  

Dit dient u voor 19 juni in orde te brengen. Inschrijvingen die later 

plaatsvinden, kunnen we niet meer accepteren.  

Voorinschrijving : https://ksarekem.be/Voorinschrijving 

Betaling 

Wij zouden u willen het kampgeld te betalen voor woensdag 1 juli.  

Inschrijven kan door €110 te storten op het rekeningnummer van KSA:    

LET OP! Nieuw rekeningnummer: BE86 7350 5516 0450 

met de volgende mededeling: 

kamp + de naam van uw kind(eren) 

 Voor de Leeuwkes is het €75, aangezien zij ook minder dagen op kamp 

gaan. 

Indien uw inschrijving na 1 juli gebeurt, is deze helaas niet geldig! Maak uw 

inschrijving daarom op tijd in orde! 

 

Terugbetaling mutualiteit 

Indien u aangesloten bent bij een mutualiteit, kan u een deel van het 

kampgeld terugkrijgen. Hiervoor moet u een formulier invullen en afgeven 

aan de leiding, Het formulier voor tegemoetkoming kan u op de site van jouw 

mutualiteit vinden. 

 

Medische fiche 

De medische fiche moet u samen met 2 kleefbriefjes van het ziekenfonds en 

de (Kids-)ID afgeven bij aankomst op het kamp. Je vindt de medische fiche in 

dit Kriebelkrantje of op de website. Steek al deze documenten in een 

gesloten envelop met de naam van het lid erop. 

Is uw kind vegetarisch, lactose-intolerant, glutenallergie,… laat ons dit dan op 

voorhand weten.  Zo kan onze kookploeg hier rekening mee houden. Dit kan 

u mailen naar info@ksarekem.be. 

https://ksarekem.be/Voorinschrijving
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Wij adviseren u en alle leden om in de dagen voor kamp niet te veel contact 

te hebben met mensen buiten het gezin. Als uw kind ziek is in de 5 dagen 

voor kamp, vragen wij u dit te melden aan de leiding. Hij/zij mag dan niet 

mee op kamp. 

Noodnummers 
Voor dringende zaken tijdens het kamp kunnen jullie de hoofdleiding 

bereiken op onderstaande gsm-nummers. Wij willen hierbij benadrukken dat 

dit enkel is voor noodgevallen. 

Michael Stouten   0477/ 22 31 34 

Aaron Förster   0498/ 71 69 24 

Katrien Opsteyn    0494/ 58 07 95 

Andere vragen? 

Heeft u nog vragen i.v.m. het kamp ? Dan kan u altijd terecht op volgende 

platformen.  

E-mailadres:  info@ksarekem.be  

Facebookpagina: www.facebook.be\ksarekem  

Kamp-update 
Wij zullen ook elke dag op kamp een update op onze Facebookpagina 

plaatsen. Zo kan het thuisfront meevolgen wat wij allemaal op kamp 

uitsteken. 
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Post 
De leden zijn natuurlijk enkele dagen weg van thuis en krijgen dan ook graag 

een postkaartje van het thuisfront. Kaartjes kunnen jullie sturen naar 

onderstaand adres. Let op dat je deze tijdig verstuurd, zodat ze zeker op tijd 

aankomen. 

 

Als de leden zelf een kaartje naar huis willen sturen, kan u die meegeven. 

Schrijf dan zeker de postadressen op voorhand op de kaartjes. 

De leden kunnen ook kaartjes op kamp kopen voor €0,50 en postzegels voor 

€0,90. 

  



Kampkriebelkrantje 2020 

Ik ga op kamp en ik neem mee... 
Wat neem ik allemaal mee? Kleur het bolletje in wanneer het voorwerp in je 

reistas zit. Een naamplaatje voor je valies is verplicht. Schrijf ook op alles in je 

valies je naam, zeker op je hemd! Zo proberen we een hoop verloren 

voorwerpen te voorkomen. Na het kamp worden deze namelijk weggegooid. 

Wat handig is voor de kleinste: pakketjes kleren op voorhand maken samen 

met mama/papa. 

 

 

Slaapgerief 

o Slaapzak 

o Hoofdkussen 

o Veldbedje (Luchtmatras kan ook, maar deze gaan vaak kapot!) 

o Knuffel 

o Pyjama of slaapkleed 

Toiletgerief 

o Washandjes 

o Handdoeken 

o Zakdoeken 

o Zeep of douchegel 

o Shampoo 

o Kam of borstel 

o Tandenborstel, tandpasta en bekertje 

o Linnenzak voor vuile was 

o Muggenmelk 

o Zonnecrème met voldoende beschermingsfactor 

o Verzorgende handcrème 

o Een petje 

o Een zonnebril 

Kledij 

o KSA-hemd!!! 

o 1 set ondergoed per dag + 2 sets extra 

o 1 paar kousen per dag + 2 paar extra 

o 1 short en 1 T-shirt per dag 

o 2 à 3 warme truien 

o 2 à 3 lange broeken 

o Regenjas 

o Zwemgerief 

o Schoeisel 

o Een paar stevige en gemakkelijke wandelschoenen 

Schrijf de naam van uw kind op zijn/haar spullen zoals koffer, hemd,…! (ook bij +12) 
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o Sportschoenen/ gemakkelijke schoenen 

o Pantoffels/ slippers 

o Waterdichte schoenen/laarzen  

Speciale outfits 

o Casino outfit  

o Je beste festival outfit voor de fuif  
 

Andere 

o Identiteitskaart  

o Eventuele medicatie (afgeven bij aankomst) 

o Drinkbus 

o Een kleine zaklamp 

o Schrijfgerief en adressen voor kaartjes (geld voor kaartjes en postzegels) 

o Zakgeld ( €10) -> We zullen dit jaar geen uitstap naar een winkeltje 

maken!  

o Gezelschapspelletje, boek, strip.. voor tijdens de platte rust 

o Kleine rugzak voor daguitstap 

o Eigen mondmasker (enkel +12 leden)  

 
 

 

 

Uniform 

Het laatste punt dat we jullie zeker nog willen meegeven is het volgende: 

Op KSA dragen alle leden een donkerblauw hemd. Op 

kamp is dit VERPLICHT om mee te nemen.  

Heeft uw kind nog geen hemd? Dan kan u altijd 

contact opnemen met hoofdleider Aaron om een 

hemd te bestellen. Wij vragen u ervoor te zorgen dat dit 

VOOR het kamp geregeld is.  

Gsm-nummer Aaron: 0498/ 71 69 24 

Of info@ksarekem.be 
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Wat zal er zoal op het programma staan? 
Op kamp beleef je de leukste avonturen. Elke dag zal goedgevuld zijn met 

super leuke spelletjes en activiteiten die je lang zullen bijblijven. Kamp is niet 

voor niets de beste tijd van het jaar :). Hieronder kan je al enkele van de 

leuke kampactiviteiten ontdekken. 

Dagindeling KSA-Kamp 

08.00u  Leden ontwaken + wassen 

08.30u Kring  

09.00u Ontbijt 

09.30u Taken (afwas,opruimen,schillen,..) 

09.45u Ochtenactiviteit 

12.00u Kring 

12.30u Middagmaal + afwas 

13.15u Platte rust 

13.45-14.00u Middagactiviteit 

16.00u Vieruurtje 

18.00u Kring 

18.30u Avondmaal +afwas 

19.30u Thema (toneel/filmpje) + avondspel 

20.30 Wassen + slapen leeuwkes & Pagadders 

21.00u Wassen + slapen Rojo’s 

22.00u Wassen + slapen Knimmers 

22.30u Wassen + slapen Sjo’ers 

00.15u Wassen + slapen +16 
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Talentenjacht 

Ook dit jaar wordt er een talentenjacht georganiseerd. Op deze avond 

kunnen jullie jullie beste talent bovenhalen. Dansen, zingen, goochelen, 

moppen tappen… Je mag helemaal zelf kiezen. Je hoeft natuurlijk ook niet 

alleen het podium op, je mag met zoveel als je wilt.  

Per leeftijdsgroep gaan jullie ook sowieso iets doen, dit wordt wel pas 

voorbereid op kamp. 

Fuif 

De dag na talentenjacht organiseren we voor al onze leden een 

‘gescheiden’ fuif op kamp. Ook de fuif is in het kampthema: Festival 

Swingpaleis 

Heb jij zin om te swingen en om je helemaal te laten gaan? Dan is deze 

avond helemaal iets voor jou! Tijdens het Swingplaleis gaan we dansen en 

heel veel leuke liedjes zingen! Swing en zing jouw groep naar de overwinning! 

Dagtocht 

Er zal wel nog een dagtocht mogen doorgaan dit jaar. Dit betekent dat er een 

lange wandeling wordt gemaakt op weg naar een geheime locatie. Het is heel 

belangrijk dat uw kind STEVIGE SCHOENEN heeft, waar ze goed mee kunnen 

wandelen. Dit hoeven niet persé berg- of wandelschoenen zijn.  Zorg er ook voor dat 

de schoenen goed zijn ingewandeld op voorhand, anders kunnen deze pijn doen.  

GEEN Tweedaagse  

Er zal dit jaar geen meerdaagse met overnachting plaatsvinden op een 

andere locatie voor de +12.  
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Praktische informatie in het kort 

Leeuwkes 

Aankomst 16 juli 10:00u 
Konijnenbergpad 2Y, 

2350 Vosselaar 

Ophalen 20 juli 10:00u 
Konijnenbergpad 2Y, 

2350 Vosselaar 

Pagadders & Rojo’s 

Aankomst 12 juli 17:00u 
Konijnenbergpad 2Y, 

2350 Vosselaar 

Ophalen 20 juli 10:00u 
Konijnenbergpad 2Y, 

2350 Vosselaar 

+12 leden  

Fietsen+ bagage 

brengen 
10 juli 

17:00u – Knimmers 

17:30u – Sjo’ers 

18:00u - +16 

 

KSA Rekem 

Vertrek 12 juli 
08:20u 

 
KSA Rekem 

Leden ophalen 20 juli 11:30u 
Konijnenbergpad 2Y, 

2350 Vosselaar 

Fietsen ophalen 22 juli 

17:00u – Knimmers 

17:30u – Sjo’ers 

 

KSA Rekem 

  

Aandachtspunten: 
 Geen ouders toegelaten op kampplaats -> KISS&RIDE ZONE voor de kampplaats 

 Broers of zussen bij -12 en +12 groep? Dan ophalen op -12 tijdstip 
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Informatie leiding 
Hieronder vindt u een overzicht van de leiding per groep. Er is telkens één 

groepsverantwoordelijke die u kan contacteren als u vragen heeft over uw 

kind. 

Leeuwkes (5-8 jarigen)                                                                                                   

Claudio Pinna       0484/ 16 19 92  

Glenn Honof 

Chris Smeets 

Pagadders (8-10 jarigen)                                                                                                   

Kobe Dupont   0468/19 49 93 

Nienke de Groot 

Fenne Gerets 

Rune Indestege 

Rojo’s (10-12 jarigen)                                                                                                          

Katrien Opsteyn         0494/58 07 95 

Maxim Goven 

Lowiek Meyes 

Kim Roumans 

Knimmers (12-14 jarigen) 

Michael Stouten          0477/22 31 34 

Stef Bellaert 

Sjo’ers (14-16 jarigen) 

Aaron Förster    0498/71 69 24 

Stijn Buset 

Koenraad Cops 

+16 

Saskia Jacobs   0499/ 28 51 78 

 


