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Voorwoord 

Dag allemaal 

Wat vreemd, we hebben elkaar al zo lang niet meer gezien. We zullen jullie deze keer niet op 

de hoogte kunnen brengen van alle zotte avonturen die we de afgelopen weken jammer 

genoeg niet hebben kunnen meemaken.  Maar we hebben ook goed nieuws! We mogen 

gelukkig wel op kamp. Dus we zullen dan al die zotte avonturen moeten inhalen. Wij hebben er 

alvast zin in! 

Het kamp zal er dit jaar natuurlijk wel een beetje anders uitzien. Op de volgende pagina’s kan 

je lezen wat er veranderd en hoe je de inschrijving voor het kamp kan afronden. Hopelijk 

hebben jullie er nog altijd net zo veel zin in als wij. 

Vele KSA groetjes 

De leiding 

  



Kamp 2020 

Algemeen 
We zijn blij dat de meeste van jullie je niet laat afschrikken door corona en jullie toch nog met 

zo veel meewillen op kamp. We zijn blij dat zo veel ouders er op vertrouwen dat we alles 

volgens de regels zullen doen en zullen er ook alles aan doen om dit vertrouwen niet te 

schaden. 

Wanneer? 

De datum is nog steeds dezelfde. De jong-poefkes en poefkes zullen op kamp gaan van 26 tot 

31 juli. De jong-knapen, knapen en jong-hernieuwers zijn op kamp van 21 tot 31 juli. 

Bubbels 

Zoals het er nu naar uitziet zullen we met ongeveer 70 personen op kamp gaan. Om die reden 

moeten we 2 bubbels creëren die het hele kamp afzonderlijk zullen moeten beleven. De 

kampwei zal worden opgesplitst in 3 zones. Twee zones zullen dienen als het gebied waarin 

iedere bubbel moet slapen, spelen, … en mag niet betreden worden door de andere bubbel. 

De 3e zone is gemeenschappelijk. Hier zullen de leden eten in twee aparte tenten. Hier mogen 

ze enkel komen onder toezicht van de leiding en zal de afstand tussen de bubbels gegarandeerd 

worden. 

Hoe verdelen we de bubbels? Bubbel 1 zullen de jong-poefkes en poefkes zijn. De jong-knapen, 

knapen en jong-hernieuwers mogen zichzelf bubbel 2 dopen. 

Locatie 

Eerder communiceerden we dat we op kamp zouden gaan in Bütgenbach, maar dit klopt niet 

meer. Veel Waalse gemeenten staan niet meer dan 50 personen toe op hun weides, waardoor 

we daar niet meer welkom waren. Daarom zullen we dit jaar Vlaamse grond opzoeken. Dit 

achter Antwerpen tegen de Nederlandse grens. Het adres van de boer is Tragel 25, Koewacht, 

Nederland. Maar de wei ligt nog net in België, en kan terug gevonden worden op google-maps 

via volgende link: https://goo.gl/maps/VBnyHZnqR6aP2rZV6  

(of scan QR-code hiernaast). Let op! Brieven mogen naar een 

ander adres verzonden worden dat wel nog in België ligt, dat 

adres vindt je verderop terug. 

Omdat we zo dicht tegen de grens liggen zullen we die 

waarschijnlijk ook wel eens oversteken. Daarom willen we 

vragen dat iedereen zijn identiteitskaart meeneemt om 

mogelijke problemen te voorkomen. De leiding zal deze 

tijdens het kamp bewaren. 
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Prijs 

Ons kamp zal dit jaar iets duurder zijn omdat we moeten investeren in producten zoals 

ontsmettingsmiddel, extra poetsmateriaal, extra handdoeken, mondmaskers, … Daarom 

besloten we de prijs dit jaar éénmalig te verhogen: 

- Volledig kamp: €140 

- Half kamp (jong-poefkes en poefkes): €80 

Vervoer 

We zullen dit jaar niet met het openbaar vervoer naar de wei reizen en zullen ook niet 

terugkomen met een bus. Het is de bedoeling dat alle leden naar de wei gebracht worden, en 

na het kamp ook terug worden opgehaald aan de wei door de ouders. 

Wanneer mag iedereen worden gebracht? 

- Jong-knapen + knapen: dinsdag 21 juli, tussen 19u30 en 20u30. 

- Jong-poefkes: zondag 26 juli, tussen 14u00 en 15u00. 

- Poefkes: zondag 26 juli, tussen 15u00 en 16u00. 

Indien u twee zonen hebt die ‘s zondags op een ander moment gebracht dienen te worden, 

mogen beide gebracht worden in het laatste tijdsblok. 

Wanneer mag iedereen worden opgehaald? 

- Jong-poefkes + poefkes: vrijdag 31 juli, tussen 10u00 en 11u00. 

- Jong-knapen + knapen: vrijdag 31 juli, tussen 11u00 en 12u00. 

Indien u twee zonen hebt die in een ander tijdsblok dienen opgehaald te worden, mag u deze 

beide komen ophalen tussen 10u00 en 11u00. 

De Jong-hernieuwers zullen zoals andere jaren met de fiets gaan. Ze zullen wel pas dinsdag 

vertrekken in plaats van maandag. 

Koffers 

De jong-poefkes, poefkes, jong-knapen en knapen moeten hun koffer zelf meepakken wanneer 

ze naar de wei komen. Enkel de Jong-Hernieuwers mogen hun koffer meesturen met de 

camion. Ze moeten hun koffer op vrijdag 17 juli naar de KSA brengen voor 17u00 ’s avonds. 

We vragen ook dat de leden zelf extra materiaal meenemen, zoals alcoholgel. Een volledig 

overzicht van wat we verwachten vind je verderop in dit bukske. 

Bezoekdag 

Zoals iedereen waarschijnlijk verwacht had zal de bezoekdag dit jaar niet mogen doorgaan. 

Zondag 26 juli zal enkel dienen om de jong-poefkes en poefkes te brengen naar de kampweide. 

Omdat de andere groepen deel uitmaken van een andere bubbel is het ook niet de bedoeling 

dat ouders dan in contact komen met leden uit die bubbel. 

Om het gebrek aan een bezoekdag te compenseren zullen we voldoende foto en filmmateriaal 

posten op facebook zodat jullie toch een idee krijgen van de zotte avonturen die we meemaken. 



Hoe verloopt het kamp 

Aan het dagelijkse verloop van het kamp zal niet veel veranderen. Wel zal de focus op hygiëne 

veel groter zijn dan andere jaren. De leden zullen hun handen geregeld moeten wassen en 

zullen vaker moeten douchen. Er zullen ook meer rustmomenten voorzien worden voor de 

leden, want als je uitgerust bent, zal je veel minder vatbaar zijn voor ziekten. 

’s Avonds zullen we nog altijd een frisdrank- en brievenverkoop organiseren. Maar opnieuw in 

de twee verschillende bubbels. De leden kunnen ook strips lenen in de strippotheek. Maar 

hebben slechts keuze uit de strips die afkomstig zijn uit hun bubbel. 

Wat als iemand ziek wordt? 

Tijdens het kamp zullen we geregeld de temperatuur van onze leden opmeten. Indien we 

ontdekken dat iemand ziek is (en symptomen van corona heeft) kunnen we deze in quarantaine 

plaatsen. Op de wei zal een quarantaine-tentje aanwezig zijn waar dat lid dan in kan wachten. 

De ouders worden dan opgebeld, en het is de bedoeling dat die hun zoon dan zo snel mogelijk 

komen ophalen. Ze moeten dan met hem naar de dokter gaan en ons zo snel mogelijk iets laten 

weten indien er sprake blijkt te zijn van Corona. 

Als blijkt dat een lid werkelijk Corona heeft opgelopen zullen we het kamp jammer genoeg 

vroegtijdig moeten stilleggen, en moeten alle leden naar huis en in zelfquarantaine gaan. 

Inschrijven 
Degene die de voorinschrijving hebben voltooid kunnen die inschrijving bevestigen door het 

inschrijvingsgeld te storten naar BE41 0010 8646 8910 met de volgende mededeling 

“INSCHRIJVINGSGELD KAMP VOORNAAM ACHTERNAAM”. De prijs bedraagt €140 voor de jong-

knapen, knapen en jong-hernieuwers. De jong-poefkes en poefkes moeten €80 betalen. 

Let op! De DEADLINE voor deze betaling is zondag 5 juli. 

We vragen ook aan iedereen om de medische fiche opnieuw in te vullen en op voorhand aan 

ons te bezorgen. Zodat we zeker de nieuwste informatie van iedereen hebben. We gaan er dit 

jaar streng op toezien zodat we die zeker van iedereen hebben. Deze medische fiche mag je bij 

Jarne Claes (hoofdleider) in de brievenbus steken. Hij woont te Peerderbaan 22, 3910 Pelt. Je 

kan de medische fiche zelf afdrukken, het document vindt je terug onder volgende link: 

https://www.ksa.be/sites/default/files/2019-05/Medische_fiche_KSA.pdf (of scan de QR-code 

hieronder). 

We zouden deze medische fiche liefst ten laatste opvangen op zondag 12 juli.  

  

https://www.ksa.be/sites/default/files/2019-05/Medische_fiche_KSA.pdf


Bagage 
Wat neem je dit jaar best mee? Ongeveer hetzelfde als andere jaren, maar we vragen wel nog 

enkele extra producten mee te nemen. Hieronder een overzicht: 

Voor aan uw lijf 

- KSA t-shirt ( verplicht!) 

- Korte en lange broeken 

- Warme truien ( tegen de avondkou! ) 

- Zwembroek 

- Regenkledij 

- Ondergoed 

- T-shirten of hemden 

- Zakdoeken (liefst papieren) 

- Pet of hoed 

Voor aan uw voeten 

- Botten, praktisch tegen ochtenddauw en modderige stukken 

- Stevige wandelschoenen voor op tocht 

- Sportieve schoenen, om te spelen en te lopen 

- Schoeisel voor in de beek 

- Sokken, sokken, sokken !!! ( neem liever te veel dan te weinig mee ) 

Poetsgerief 

- tandpasta en tandenborstel, beker 

- washandjes 

- Biologisch afbreekbare zeep 

- Borstel, sjampoo, zjél 

- Scheermesjes en scheerzeep, deodorant tegen de lijfgeur 

- Oorstokjes, flosdraad, geurvreters 

- Handdoeken ( denk eraan, indien mogelijk gaan we zwemmen! ) 

- Toiletzak om alles bij elkaar te steken 

Boorddocumenten 

- Identiteitskaart 

- Schrijfgerief: pen, briefpapier, omslag  (postkaarten & zegels zijn te koop op kamp) 

Voor te slapen 

- Slaapzak 

- Veldbed of luchtmatras uit degelijk materiaal 

- Zaklamp voor ’s nachts ( denk aan reservebatterijen ) 

- Knuffeldiertje voor eenzame nachten, geen levend 

- Pyjama of nachtkleedje 

  



Om te eten 

- Gamel, bestek en drinkbeker om alles te verwerken 

- Afwashanddoek voor uw getuig zuiver te maken (neem er voldoende mee zodat je 

regelmatig een nieuwe kan gebruiken) 

- Drinkbus voor mee te nemen op dagtocht 

Extra’s 

- Zakgeld, hier een getal op plakken is moeilijk, maar overdrijf niet! 

- 5 strips voor de stripotheek!!! 

- Rugzak 

- Zonnecrème 

Extra hygiëne 

- Biologische zeep 

- Ontsmettende handgel 

- 2 mondmaskers (indien ouder dan 12 jaar) 

 

Geen elektrische apparaten: radio’s, gameboy’s, mp3-spelers, i-pods, laptops, GSM’s, 

playstations, microgolfovens of telefooncellen. 

 

Vooraleer je alles in je koffer propt, kan je best alles van je naam voorzien, zodat niets verloren 

kan gaan. We vragen aan de ouders om samen met hun zoon hun koffer in te pakken zodat ook 

zij weten wat hun zoon meeneemt. Neem kleren mee die tegen een stootje kunnen, je zondags 

kostuum of dure spullen laat je best thuis. Je kan best ook een rugzakje meenemen, dit is handig 

tijdens de dagtocht of om te gaan zwemmen ! 

Post 
Onze leden ontvangen graag post. Wil je ons een briefje of een pakketje sturen? Dan kan je dit 

best naar de boer verzenden. Die zal er voor zorgen dat de post tot bij ons geraakt. 

Het adres van de boer is: 

Koewacht 128 

9190 Stekene 

België  



Updates 

Dak 

Tijdens de corona crisis hebben we niet stilgezeten. Ons dak was dringend aan vervanging toe 

en deze periode was het ideale moment om het te vervangen. Dit is vlot verlopen en we zijn 

blij dat we nu terug warm en droog in de lokalen kunnen zitten tijdens de natte wintermaanden. 

    

 

Kunstwerkje 

De jong-poefkes en poefkes hebben een mooi kunstwerk gemaakt om de inwoners en het 

zorgend personeel van het WZC Immaculata in Pelt een hart onder de riem te steken. Ze waren 

hier heel blij mee. 

 


