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Voorwoord 
Liefste KSA’er 

Na een schooljaar vol leren en hard werken, staat een welverdiende 

zomervakantie op jou te wachten. Aan dit schooljaar komt weer al een einde 

en jammer genoeg zo ook aan ons KSA-jaar. Maar niet getreurd want wij 

hebben voor jou nog iets groots in petto! Met de vakantie in het vooruitzicht, 

bereiden wij ons voor op het leukste en plezierigste hoogtepunt van het KSA-

jaar: ons kamp! 

Zet je koffer klaar, bind je schoenen wat steviger vast want wij gaan dit jaar 

op bezoek op het kampdomein in Laarne! 

Wij kijken er al naar uit om jullie te mogen ontvangen. Het kamp bestaat uit 8 

fantastische dagen boordevol spelletjes en plezier, 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 wat dit jaar het kampthema is? (P.S. er staan tips in het 

kriebelkrantje) 

Jullie vinden hier alle informatie omtrent het KSA kamp 2021. Samen met jullie 

kijken wij er al even hard naar uit om er weer een onvergetelijk kamp van te 

maken ! ☺ 

Jij komt toch ook mee? 

Vele kampgroetjes! 

De leiding 
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Praktische informatie 

Kampdatum 

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

Maandag 12 tot dinsdag 20 juli 2021 

 

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: 

Vrijdag 16 tot dinsdag 20 juli 2021 

De Leeuwkes worden vrijdag 16 juli om 10u00 op de kampplaats verwacht. 

Daar zullen de leiding helpen de bedjes en slaapmatjes klaar te maken. 

Hierna kan ook voor de hen het KSA-kamp van start gaan. 

Aangezien de kampplaats dit jaar ver weg is, kan u eventueel met andere 

leeuwkesouders regelen om te carpoolen. Zo hoeven niet alle ouders die 

hele afstand naar Laarne af te leggen. 

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 

KSA Laarne 

Hoogstraat 14 

9270 Laarne 

Naar dit adres kan u ook                            

postkaartjes verzenden.  
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Maatregelen kamp 2021 
Wij zijn als leiding heel erg blij dat we dit jaar weer allemaal samen op kamp 

kunnen gaan. Zeker omdat het dit jaar weer terug als één groep mag! Maar 

omdat corona toch nog steeds in het land is, zullen we toch rekening moeten 

houden met enkele maatregelen. Dit om ons kamp zo veilig mogelijk te laten 

verlopen 

Lees deze maatregelen zeker grondig door en bespreek deze met jullie 

kind(eren)! 

• Wie ziek is, blijft thuis, tenzij je negatief test op corona én je minstens 3 

dagen symptoomvrij bent 

• Is iemand bij je thuis positief getest op corona, kan je NIET deelnemen 

• Hygiëne is en blijft een must! 

• Leiding en +12 leden dragen een mondmasker bij het verlaten van 

de kampplaats (als ze in aanraking komen met externen) 

• De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht 

• Wie behoort tot een risicogroep mag enkel deelnemen aan kamp 

met toestemming van de huisarts 

Wat doet de leiding? 

• Zorgt ervoor dat alle leden op regelmatige tijdstippen handen wast 

en ontsmet 

• Houd een contactlogboek bij wanneer iemand het kampterrein 

verlaat 

• Per grote activiteit die buiten plaatsvindt (tweedaagse, dagtocht) zal 

er een corona verantwoordelijke zijn die toezicht zal houden 

• Elke avond de meest gebruikte materialen ontsmetten 

• Pictogrammen ophangen op de kampplaats voor een goede 

communicatie 

Wij hopen dat alle ouders en leden hun verantwoordelijkheid nemen en 

symptoomvrij beginnen aan het kamp. Wij vragen dan ook andere 

contacten te vermijden 10-14 dagen voor het kamp begint. Wij willen u er 

dan ook attent op maken dat wanneer er 1 besmetting plaatsvindt op kamp, 

ALLE leden terug naar huis zullen moeten gaan.   
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Vervoer 

Dit jaar gaat het kamp door in Laarne, Oost- Vlaanderen. Omdat dit jaar 

door corona nog steeds geen ouders op de kampplaats mogen komen, 

vonden wij als leiding de afstand Rekem-Laarne te ver om jullie kinderen 

enkel af te zetten. Daarom dat we dit jaar een alternatief voorzien om de 

leden op een veilige manier naar kamp en terug naar huis te brengen. Dit 

jaar zullen de leden met de bus naar het kamp gebracht worden. Bij het 

inschrijfgeld van €120 per kind, zal er ook een meerprijs aangerekend worden 

voor de bus heen en terug.  

In tabellen op volgende pagina’s meer info.  

Doordat alle koffers van de leden in de laadruimte van de bus gestopt zullen 

worden, vragen wij ook zo beperkt mogelijk in te pakken zodat we niet met 

ruimtetekort kampen. Graag zien wij dan ook jullie kind aankomen met 1 

koffer, bedje of matras en eventueel rugzakje. Neem géén overbodige 

spullen mee. 

 

 

De Leeuwkes, die maar een half kamp zullen meegaan, zullen WEL 

gebracht moeten worden door de ouders. Wij verwachten hun vrijdag 16 

juli om 10u00 op de kampplaats. Wanneer het kamp afgelopen is, zullen zij 

wel met ons mee terug gaan met de bus naar huis. 

De +16-leden die volgend jaar leiding worden, zullen niet mee teruggaan 

met de bus, maar op 21 juli richting huis vertrekken samen met de leiding. Zij 

zullen de kampplaats mee helpen opruimen met de leidingsgroep. 

Voor beide groepen zal de meerprijs van de bus ook minder zijn omdat 

deze leden maar 1 rit meegaan. 
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Bus: tijden en prijs 

De bus zal vertrekken (12/07) en aankomen (20/07) aan de Sint-Pieterskerk in 

Rekem.  

We voorzien een Kiss & Ridezone zodat jullie de kinderen kunnen afzetten en 

door kunnen rijden, dit om samenscholing te voorkomen en het in- en 

uitladen van de koffers vlot kan verlopen. De koffers zullen enkel door de 

leiding in de laadruimte gedaan worden. Wij hopen dan ook dat alle ouders 

zich aan de regels houden en het afscheid zo kort mogelijk maken. 

 

-12 leden 

Groep Uur samenkomst 12/07 Uur afhalen 20/07* Prijs bus 

Leeuwkes / 13u00 €7 

Pagadders 13u45 13u00 €14 

Rojo’s 13u45 13u00 €14 

  

+12 leden 

Groep Uur samenkomst 12/07 Uur afhalen 20/07* Prijs bus 

Knimmers 13u30 13u00 €14 

Sjo’ers 13u30 13u00 €14 

+16 13u30 / €7 

 

* Het uur van het afhalen van de kinderen is een richtuur. Wij laten tijdig iets 

weten rond welk tijdstip de kinderen afgehaald kunnen worden aan de Sint- 

Pieterskerk (Populierenlaan) in Rekem.  
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Inschrijvingen 

 
Om met ons mee te gaan op kamp vragen wij jullie kinderen in te schrijven. 

Dit kan door het inschrijvingsgeld over te maken op ons rekeningnummer 

(onderaan gegeven). Dit jaar hebben o.w.v. hogere kosten van 

accommodatie, eten, materialen, het kampgeld met €10 moeten verhogen. 

Inschrijven kan tot zondag 20 juni! 

Hierna zullen wij jammer genoeg geen inschrijvingen meer accepteren en 

kan uw kind niet meer deelnemen aan het kamp. 

Omdat we dit jaar met de bus op kamp gaan, zal er in onderstaande tabel 

een som gemaakt worden van inschrijfgeld én busvervoer (afhankelijk van 1 

of 2 ritten). 

Groep Inschrijfgeld Busvervoer TOTAAL 

Leeuwkes €85 €7 €92 

Pagadders €120 €14 €134 

Rojo’s €120 €14 €134 

Knimmers €120 €14 €134 

Sjo’ers €120 €14 €134 

+16 €120 €7 €127 

 

U kan dit bedrag overmaken op het rekeningnummer: BE86 7350 5516 0450 

met de volgende mededeling: Kamp + de naam van uw kind(eren). 
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Terugbetaling mutualiteit 

Net zoals elk jaar kunnen jullie via jullie mutualiteit een deel van het kampgeld 

terugkrijgen. Dit kunnen jullie doen door het kampformulier die op de website 

van jullie mutualiteit te vinden is, af te drukken. Dit formulier geef je samen 

met de medische fiche af aan het begin van het kamp. Op het einde van 

het kamp geven wij jullie dit formulier ingevuld terug en kunnen jullie dit 

indienen om een tegemoetkoming te krijgen. 

 

CM, LM, VNZ, Parenta €5 per dag 

Voorzorg €15 voor het hele kamp 

 
 
 

Mochten jullie vragen hebben met betrekking tot het betalen van het 

kampgeld of is dit bedrag voor jullie een zware kost, dan kunnen jullie altijd 

contact opnemen met hoofdleider Katrien Opsteyn via 

katrien_opsteyn@hotmail.com 

Hieromtrent zal zij zal jullie vragen beantwoorden en eventueel een 

afbetalingsmogelijkheid geven om het kampgeld te spreiden over een 

bepaalde periode. 
 
 
 
 
 

Medische fiche 

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

de (Kids-)ID afgeven bij aankomst op het kamp. +12 leden houden hun ID zélf 

bij! 

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. 

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, zouden wij u willen vragen om dit te melden aan de leiding. Hij/zij 

mag dan niet mee op kamp. 

  

mailto:katrien_opsteyn@hotmail.com
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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. 

 

Claudio Pinna   0484/ 16 19 92 

Katrien Opsteyn    0494/ 58 07 95 

Michael Stouten   0477/ 22 31 34 

 

 

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 mee volgen wat wij allemaal op kamp 

uitsteken. 

  

http://www.facebook.be/ksarekem


Kampkriebelkrantje 2021 

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 €1,00 en postzegels voor 

€1,00. 

 

  KSA Laarne 
Tav “naam lid” 
Hoogstraat 14 
9270 Laarne 
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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. 

Let op:  

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 zalf 

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 

o Sportschoenen/ gemakkelijke schoenen 

o Pantoffels/ slippers 
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o Waterdichte schoenen/laarzen  

Speciale outfits 

o Casino outfit  

o Je beste 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 à €15) 

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

o Kleine rugzak voor daguitstap 
 

Voor +12 

o Trekkersrugzak voor op tweedaagse  

o Dun matje 

o Compacte slaapzak 

o Mondmasker 

 

 
 

 

 

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 Katrien om een 

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

VOOR het kamp geregeld is.  

Gsm-nummer Katrien: 0494/ 58 07 95 

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 + 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 

 

 

*De Rojo’s zullen niet meer zoals andere jaren binnen in het gebouw slapen. 

Deze keer slapen ook zij in een tent! 
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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. Spreek dus gerust al voor 

kamp af wat je wilt doen en repeteer al maar!  

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 fuif op 

kamp. Ook de fuif is in thema.  

 

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! 
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Dagtocht 

De +12 vertrekt tijdens het kamp op tweedaagse, de -12 blijft op kamp maar 

ook zij gaan leuke dingen doen. Zij vertrekken op dagtocht! Dit betekent dat 

er een lange wandeling wordt gemaakt op weg naar een geheime locatie. 

Het is heel belangrijk dat u uw kind STEVIGE SCHOENEN meegeeft, waarmee 

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.  

Tweedaagse 

De +12 vertrekt op tweedaagse met hun leeftijdsgroep. Ook zij weten niet 

waar ze naartoe gaan, de leiding van hun groep organiseert dit zelf. Voor 

deze tweedaagse hebben ze wel enkel “speciale” spullen nodig die de -12 

niet nodig heeft. 

o Een matje  

o Een trekrugzak  

o Een fiets (de +12 fietst bij het begin van het kamp naar de kampplaats) 

o Een compacte slaapzak is ook handig  

 

Fietsen op kamp 

 

  
Dit jaar gaan we niet met de fiets naar de kampplaats, maar toch zullen 

enkele groepen de fiets meenemen op kamp. De fietsen zullen meegaan 

in de container naar de kampplaats. 

  

Zorg er voor dat je fiets in orde is en voorzien is van een slot! 

Enkel de fietsen van KNIMMERS en +16 gaan mee, de Sjo’ers hoeven hun 

fiets dus NIET te brengen. 

 

Brengen fietsen naar KSA : vrijdag 9 juli om 20u 

Afhalen fietsen op KSA : woensdag 21 juli om 14u 
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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)                                                                                                   

Rune Indestege       0473/ 68 74 25  

Glenn Honof 

Stef Bellaert 

Amy Notermans 

Pagadders (8-10 jarigen)                                                                                                   

Katrien Opsteyn   0494/ 58 07 95 

Aaron Förster 

Maxim Goven 

Rojo’s (10-12 jarigen)                                                                                                          

Saskia Jacobs   0499/ 28 51 78 

Koenraad Cops 

Celestine Crijns 

Knimmers (12-14 jarigen) 

Claudio Pinna          0484/ 16 19 92 

Lowiek Meyers 

Nienke de Groot 

Sjo’ers (14-16 jarigen) 

Michael Stouten   0477/ 22 31 34 

Kobe Dupont 

Chris Smeets 

+16 

Stijn Buset    0470/ 06 27 80 

Kim Roumans 


