


Voorwoord

29 dagen
Zolang zijn we nog van het kamp verwijderd.

Maar niet getreurd, hier is alvast het kampboekje!

Het KSA kamp komt er weer aan! Sommigen onder jullie gaan al jaren
mee en zullen ondertussen al kampexperten zijn, maar voor anderen
wordt dit een compleet nieuwe ervaring. Dit boekje is voor zowel de
experten als de nieuwelingen gemaakt en bevat alles wat je moet
weten om in juli op KSA kamp te kunnen vertrekken.

Zo vind je een door onze experten opgestelde lijst met alles wat in de
koffer moet zitten. In dit boekje vind je ook alle belangrijke data, enkele 
kampregels, contactgegevens en alle andere info die nuttig kan zijn 
voor de ouders en leden.
Dan kan ik alleen nog maar zeggen: lees rustig dit boekje, bereid je
maar voor op het kamp en dan zien we jullie daar!

Vele groetjes, knuffels, kusjes, vuistjes van de leiding!



Deadlines

Wat? Tegen wanneer? Link

Digitale infosessie zondag 28/06 om 17u KLIK HIER

Medische fiche ten laatste tegen 
maandag 6/07 
(23u59)

KLIK HIER

Vervoer KNAPEN ten laatste tegen 
maandag 6/07 
(23u59)

KLIK HIER

Koffers afzetten op 
het HHC

ten laatste tegen 
maandag 13/07 
(23u59)

Zie p.10

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste deadlines. Andere 
belangrijke data vind je in het boekje.

https://www.youtube.com/watch?v=K5AJZfyMVhE&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpH31WqUf0cadOYZ27t6IzGphNsaYg8TZvXK3n_Q_-REcSKQ/viewform
https://forms.gle/pysm9AikZEdiFQSt6


Infosessie

Tijdens de infosessie zullen de coronamaatregelen overlopen worden. 
Aan het eind is er de kans om, via chat, vragen in te sturen die dan ook 
direct beantwoord zullen worden.

De livestream zal plaatsvinden op YouTube. Let op: Om vragen in te 
sturen via de chat is een Google-account vereist.

Zondag 28 juni om 17:00
KLIK JE HIER 

om deel te nemen aan de livestream

De livestream zal worden opgenomen en achteraf beschikbaar worden 
gesteld om opnieuw te bekijken. Uiteraard mogen vragen nog
steeds via het vragenformulier of via telefoon gesteld worden.

https://youtu.be/K5AJZfyMVhE


Mag mijn zoon/dochter 
mee?

Iedereen

Behoort mijn zoon/dochter 
tot een risicogroep?
        

1. Je moet dit aangeven op de medische fiche.
2. Het is je verantwoordelijkheid als ouder om in te 
schatten of de ziekte door medicatie onder controle 
is. Heb je twijfel? Vraag dit dan zeker na bij een 
dokter en voeg vervolgens een attest toe waarbij de 
arts deelname toelaat.

Een overzicht van de risicogroepen vind je 
via: www.ksa.be/corona-bijlagen

Is/was je zoon/dochter ziek 
voor de start (min. 5 dagen 
terugtellen) van het kamp?

OF

Vertoont hij/zij symptomen 
van COVID-19 (hoesten, 
keelpijn, verstopte neus, 
koorts, diarree, moeilijk 
ademen)? 

Dan kan hij/zij helaas niet (meer) deelnemen. In dat 
geval betalen we het inschrijvingsgeld wel volledig 
terug na afgifte van een doktersbewijs.

Met wat moet ik rekening 
houden bij het vastleggen 
van de zomerplanning van 
mijn zoon/dochter?

Laat enige tijd tussen activiteiten met verschillende 
bubbels.

Twee dagen tussen twee activiteiten laten is het 
minimum. Medische experts adviseren om er een 
week tussen te laten en contact met andere mensen 
in die week te beperken, zeker als die mensen 
een risicoprofiel hebben. Snel wisselen tussen 
jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, 
speelplein,… wordt dus afgeraden. 

Corona op kamp
Binnen de jeugdsector is er intensief samengewerkt met virologen en medische experts 
in het opstellen van maatregelen om de kans op een uitbraak van het virus op kamp aan-
zienlijk te verkleinen. Hierin spelen jullie, ouders, ook een belangrijke rol. We willen jullie 
vragen om in eerste instantie de deelnamevoorwaarden goed te lezen en na te leven:

http://www.ksa.be/corona-bijlagen 


Op kamp zelf is de belangrijkste aanpassing dat we opsplitsen in contactbubbels van 
maximum 50 leden en leid(st)ers. Binnen deze bubbels zullen we samen spelen, eten, 
slapen,… Binnen de bubbels hoeven we geen afstand te houden en geen mondmasker 
te gebruiken. Dat zorgt ervoor dat we zoals andere jaren leuke activiteiten kunnen 
doen. We moeten wel opletten dat we voldoende afstand houden tot de andere 
bubbels. De bubbelverdeling zal er op kamp als volgt uitzien:

Bubbel 1: Oranje Bubbel 2: Blauw Bubbel 3: Rood
Leeuwkes, Piepers en 
Jongknapen 

Knapen en 
Jonghernieuwers

Kookploeg

Deze bubbels zullen het hele kamp behouden worden en gebruiken we ook om het 
indienen van de bagage vlot en gescheiden te laten verlopen, bij het vervoer naar en 
terug van de kampplaats,…

Zitten er twee of meer van jouw 
kinderen in verschillende bubbels?

Hou daar dan zeker rekening mee bij 
het inpakken van bagage, meegeven 
van handbagage,… Zorg ervoor dat ze 
geen materiaal moeten delen. En bereid 
hen hier al wat op voor. Ze zullen op 
kamp zeker wel eens een babbeltje 
kunnen doen van op afstand maar het 
is belangrijk dat ze die afstand bewaren. 
We maken er zeker op kamp ook de 
nodige afspraken over.

We houden bij de activiteiten op kamp ook rekening met volgende aandachtspunten:

Wat? Wat moet je speciaal meegeven?
We doen zoveel mogelijk 
activiteiten buiten, in 
openlucht het risico op 
besmetting nog te verkleinen.

           

Zorg voor aangepaste kledij voor verschillende 
weersomstandigheden.



We beperken het contact met 
externen maar dit is niet altijd 
mogelijk, denk bijvoorbeeld 
aan het vervoer van en naar 
de kampplaats.

          

1 stoffen / 3 wegwerp mondmaskers voor de 
blauwe bubbel (knapen en jonghernieuwers).
Voor jongere kinderen wordt het gebruik van 
mondmaskers afgeraden, zij hoeven dit dus ook 
niet te voorzien.

We hebben extra aandacht 
voor hygiëne:
• Handhygiëne is  

essentieel.
• We eten, slapen en 

wassen ons op aparte 
momenten.

          

We voorzien zelf extra materiaal maar vragen 
daarnaast om je kind het volgende mee te geven:
• Extra zeep (indien mogelijk ecologisch, zeker 

op tentenkamp)
• Papieren zakdoeken

We letten erop dat we 
voldoende rust inbouwen.

          



Stel dat er toch iemand ziek wordt op kamp…

Wat doen wij? Wat verwachten we je?
We volgen de algemene noodprocedure 
die opgesteld werd. We voorzien een 
aparte ruimte waar de zieke kan rusten 
en laten een huisarts komen om de zieke 
te onderzoeken en te kijken of we extra 
stappen moeten ondernemen.

                

Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of 
opvoeder kan gevraagd worden je kind 
op te halen. Kinderen (en ook leiding/
kookploeg) die ziek zijn, horen
niet thuis op het kamp en worden dus 
in quarantaine geplaatst en zo snel 
mogelijk opgehaald. Hou
hier als ouders dus zeker rekening mee!

Moeten we na het kamp in quarantaine?

Nee, dat is enkel nodig als iemand besmet zou zijn. Er wordt wel aangeraden om 
contact met risicogroepen in de eerste week na het kamp te vermijden. Als je kind 
ziek wordt binnen de 5 dagen na het kamp, gelieve dan de leidingsploeg meteen te 
verwittigen.

Gelieve na het kamp alle spullen met water en zeep te wassen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedankt om deze maatregelen goed door te nemen. Samen zorgen we ervoor dat we 
het virus zo weinig mogelijk kansen geven. 

Heb je ergens vragen rond? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Mailadres corona@ksatervuren.be 
Guillaume Tack (hoofdleiding) 0490 43 82 04

Lore Kumps (hoofdleiding) 0494 11 14 19

mailto:corona%40ksatervuren.be%20?subject=


Inschrijven

KLIK HIER

De medische fiches moet ten laatste op maandag 6 juli (23u59) inge-
vuld zijn. Zonder medische fiche kan je kind niet mee op kamp.

Wij vragen opnieuw alle informatie op, omdat wij volgend jaar naar
een nieuw systeem overschakelen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpH31WqUf0cadOYZ27t6IzGphNsaYg8TZvXK3n_Q_-REcSKQ/viewform


Algemene kalender

Je hebt tot maandag 13 juli (23u59) de kans om je koffer 
af te zetten op het HHC. Er zal voor elke ban een aparte 
zone zijn om de koffer af te zetten. Wij verwachten dat 
ouders die de koffers afzetten de onderlinge afstand 
bewaren (1,5 meter), een mondmasker dragen en 
letten op hun handhygiëne. 

!Er kan geen bagage mee op de bus!

koffers brengen

Online infosessie

Maandag

13
JULI

Zondag

28
JUNI

Onze bezoekdag kan dit jaar door de opgelegde 
maatregelen jammer genoeg niet doorgaan.
Zorg er dus voor dat de koffer van je zoon/dochter 
voorbereid is op 10 dagen kamp, want er is geen 
mogelijkheid om extra kleren te komen brengen!

GEEN Bezoekdag

vrijdag

31
JULI

Om het afhalen van de koffers in goede banen te leiden 
gaan we het drive-in-systeem toepassen. Alle koffers 
zullen door ons voor het klooster van het HHC worden 
verzameld. Ouders kunnen dan met de auto op de oprit 
van het HHC rijden en de leiding zal de koffers inladen. 
De bestuurder/ouder blijft in de auto zitten.

Afhalen pas mogelijk vanaf 18u30.

Koffers ophalen

Zondag

26
JULI



Algemene kalender
Leeuwkes, Piepers & 

Jongknapen

vertrek kamp
Maandag

20
JULI

Leeuwkes & Piepers 8u45 - 9u

Jongknapen 9u - 9u15

Alle leden die meegaan op kamp worden op onderstaande 
uren verwacht. We verwachten dat je jouw kind(eren) naar de 
verzamelplaats brengt (grasveld voor het klooster van het HHC).

!!OPGELET!!
Vergeet voor de eerste dag zeker geen lunchpakket mee 
te nemen.

Neem ook je ID mee en geef deze af aan de leiding 
voordat we de bus opstappen.

Indien je persoonlijke medicatie hebt geef deze dan ook 
mee in een zakje met de nodige informatie.



Woensdag

29
JULI

Vandaag komen we terug met de bus. Het exacte uur van aankomst 
kunnen we niet voorspellen. Dat zal afhangen van het verkeer. Wij 
zullen jullie op de hoogte houden via WhatsApp. Opnieuw verwachten 
wij dat de ouders in hun auto blijven zitten. De parkeerplaatsen zullen 
gemarkeerd worden per ban. Wij zullen de kinderen afzetten aan de 
juiste auto.

Einde kamp

Leeuwkes, Piepers & 

Jongknapen



Knapen & 

Jonghernieuwers 

Op zondag 19/07 vertrekken de Knapen om 16u aan het HHC. Wij 
wensen het carpoolen maximaal te stimuleren. Geef daarom op of u 
kan rijden en hoeveel plaatsen u vrij heeft. Wij maken de planning op!
Opgelet! 
• De koffers zijn al mee met de vrachtwagen, maar reken toch op een 

2-daagse rugzak per Knaap.
• De snelste route naar de kampplaats duurt ongeveer 1u30. 

Eén ouder van elk gezin moet HET FORMULIER ten laaste tegen 
maandag 6/07 (23u59) invullen. 

vertrek kamp 
Knapen

zondag

19
JULI

Woensdag

29
JULI

Zowel de Knapen als de JHN komen terug met de trein. Verdere info 
volgt nog!

UUR AANKOMST: info volgt nog!
WAAR: info volgt nog!
MEENEMEN: mondmasker, regenjas
BETALING: info volgt nog!

Einde kamp

De JHN vertrekken donderdagochtend met de trein. 

UUR VERTREK: info volgt nog!
WAAR: Leuven Station (buiten aan de StarBucks)
MEENEMEN: mondmasker, lunchpakket en regenjas
BETALING: info volgt nog!

vertrek kamp 
Jonghernieuwers

Donderdag

16
JULI

https://forms.gle/oVywRZRv2CBcKFZk7


Kampprijs
Voor 1 kind €115

Voor 2 kinderen €220

Voor 3 kinderen €330

Voor leiding + JHN €120

Je schrijft het gepaste bedrag na het inschrijvingen van je kind(eren) over op ons 
rekeningnummer:

BE49 4345 1170 1171 
met vermedling: naam + ban van het kind + kamp 2020

Moest dit bedrag toch nog te hoog zijn kan je zeker de leiding aanspreken en zoeken 
we samen naar een oplossing.

ANNULATIE
Bij annulatie wegens overmacht (zoals ziekte) zullen we het volledige bedrag 
terugstorten. Vanaf de start van het kamp wordt geen geld meer terugbetaald.

Briefjes kan je sturen naar volgend adres: 

  KSA TERVUREN
  (naam van de persoon in kwestie)
  Rue de Nouvely 54
  6880 Bertrix

!!OPGELET!!
Op kamp kunnen er postkaarten gekocht worden aan € 0,50 per stuk. Zie wel dat uw 
kind voldoende postzegels bij heeft. Het is (vooral voor de jongsten) aangeraden om 
het thuis adres reeds op voorhand op enveloppes te schrijven, zodat de briefjes zeker 
terecht komen.
Houdt er rekening mee dat post extra vertraging kan hebben wegens Corona. 
Verzend je post dus zeker op tijd (of misschien al voor het kamp).

Briefwisseling



 De Koffer

De ervaring heeft ons geleerd dat niets geschikter 
is dan een ijzeren koffer? Wel, de belangrijkste 
reden is dat bij het vervoer de koffer al eens
een stootje kan krijgen Wij raden ook aan om een 
koffer altijd goed te vullen om te vermijden dat 
hij zou gaan deuken door het gewicht van de
andere koffers. Hou er bij de aankoop rekening 
mee dat alles erin moet,
dus ook slaapzak en eventueel veldbed (maar zorg dat hij zeker niet te
groot is (max. B90, D53, H38), je kan altijd alles nog een beetje
platdrukken). Na het kamp is deze koffer de ideale opbergplaats voor
kampmateriaal.

 Het Veldbed

Om te slapen kies je best voor een degelijk 
veldbeld zoals je op de foto kan zien. Dit 
is beter dan een luchtmatras aangezien je 
verder van de grond slaapt en dus beter 
geïsolleerd bent.  Ook ben je niet nat moest 
het grondzeil nat worden!

Kampmateriaal

Ga je voor de eerste keer mee op kamp, of is je oud materiaal 
versleten. Hier volgt onze goede raad van tante..... en nonkel....



De Gamel, het bestek en de beker

Niets is gemakkelijker dan het klassieke model (zoals in het leger). Kijk 
bij grootwarenhuizen, kampeerwinkels uit naar het rechthoekvormige 
model met een daaraan bevestigt (in draaibaar) handvat. Een 
ineenschuifbaar bestek is handig. Let er echter wel op dat het niet 
zomaar plooit bij de minste druk en zeker roestvrij is. Zorg ervoor dat 
uw beker zeker waterdicht is en dat er een handvat aan is (dit is veiliger 
en gemakkelijker bij de warme melk ’s morgens). Plastieken bekers 
worden minder rap warm dan ijzeren, de kinderen zullen zich hier dus 
minder snel aan verbranden.

Heb je nog vragen of is iets niet helemaal duidelijk bel dan gerust naar 
iemand van deleiding of vraag het hen bij de inschrijvingen.



Kledij:
 Voldoende  ondergoed
 Voldoende  kousen  of  sokken
 KSA-uniform  en  das

(zeker  niet  vergeten!!)
 Warme  pulls  en  sweaters
 T-shirts
 Pyjama
 Shorts  en  lange  broeken
 Regenkledij  !!!
 Zwemgerief
 Laarzen
 (Sport)schoenen  (liefst  meerdere) 
 Stevige  stapschoenen  voor  oudere

bannen.
 Waterpantoffels
 Fluohesje  voorzien  van  naam

Hygiëne:
  Toiletgerief
  Handdoek  &  washandje
  Wasspelden
  Linnen  zak  voor  de  vuile  was

(Een  deel  kan  al  naar  huis
meegegeven  worden  met  de
bezoekdag)

  Persoonlijke  medicatie
(Desnoods  hiervoor  een  regeling
treffen  met  de  begeleiding

  1 stoffen of 3 wegwerp mondmasker
Slaapgerief:

  Veldbed  (meer  info  ,  zie  elders)
  (voldoende  warme)  slaapzak
  Deken  (  voor  koude  nachten)
  Teddybeer      
  Zaklamp

Wat neem ik mee?

Dit jaar zeker niet vergeten:
• STOFFEN mondmaskers VOOR DE 

BLAUWE BUBBEL
• Extra papieren zakdoekjes 



Eetgerief:
  Gamel
  Bestek:  mes,  vork  en  lepel
  Drinkbeker
  Enkele  plastieken  zakjes
  Een  eierdopje
  Een  drinkkruik
  2  keukenhanddoeken

 Allerlei:
  Rugzak  (groot  2-daags  model

voor  de  oudere  bannen)
  Vuilniszak
  Schrijfgerief
  Briefpapier  en  omslagen

(  Reeds  geadresseerde  en
gefrankeerde  zij  handig)

  Gezelschapspelletjes
  Kleurpotloodjes  of  stiften  (jongsten)
  Leesboek/Strips
  Kompas  (oudere  bannen)
  Identiteitskaart  en  eventueel

zakgeld  voor  postkaarten  te
kopen

  Goed  humeur  &  de  zon

Wat  zeker  NIET  meenemen  !!!
  Té  veel  snoep,  we  verdelen

het  toch  over  de  hele  groep.
  Te  veel  zakgeld  (kan  alleen  maar

opgedaan  worden)
  Uitgezonderd  voor  de

oudere  bannen  is  een
zakmes  overbodig  en
gevaarlijk

  GSM,  MP3-spelers,
computerspelletjes  en
duur  ander  High-tech
materiaal  zijn
nutteloos  op  kamp

  Dure  spullen  in  het
algemeen

  Je  slecht  humeur  en  regen
  Cornflakes  bij  het  ontbijt

Zorg  ervoor  dat  je  alles  van  een
NAAM

voorziet  ,want  ieder  jaar  komen  we  thuis
met  een  vracht  verloren  voorwerpen

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Praktisch

Vul de medische fiche goed in en breng de leiding zeker op de hoogte 
van eventuele bijzonderheden. Het is altijd beter dat we hierop op 
voorhand kunnen anticiperen.

Vergeet zeker je ID en vignetjes van de verzekering niet.

Laat je kind inenten tegen tetanus, dit vermijdt talloze dokter 
consultaties.

Gsm's, mp3-spelers en andere elektronisch snufjes horen NIET thuis 
op kamp! Indien je ze toch meehebt zullen deze in beslag genomen 
worden door de leiding.

Hetzelfde geldt voor een overdosis snoep! Je kan bijvoorbeeld appels 
meenemen voor aan het vuur. Super lekker en super gezellig!

Omslagen met de adressen van de familieleden zijn heel handig voor 
de kleinsten.

Geef voldoende kleding voor zowel warm als koud, regenweer mee. 
Meer dan 1 paar schoenen is zeker nodig. Laarzen komen goed van pas 
want ook als het niet regent, is het gras ’s morgens nat van de douw.

Zorg dat alles voorzien is van een naam. Vergeet vooral niet dat alle 
hemden en dassen
oranje zijn. Maar welke is dan van jou?! Ieder jaar weer komen we terig 
aar huis met een hele
hoop verloren voorwerpen.



²v

Leeuwkes

Piepers

Jongknapen

Wie is wie ???

leeuwkes@ksatervuren.be

piepers@ksatervuren.be

jongknapen@ksatervuren.be

Largo Herbosch
0499/72 27 31

Robin De Smet
0495/14 05 99

Lukas Puffet
0487/52 48 21

Kiona Broes 
0476/48.76.57

Xanthe Godts
0470/96 85 09

Lore Kumps
0494/11 14 19

Guillaume Tack
0490/43 82 04

Gabriel Plissart
0470/33 65 85

Willem Buysse
0473/34 74 32

Milan Berlemont
0470/60 93 55

Maxime Vossen
0477/31 90 52

Gerben Carlier
0491/97 33 34



²v

Guillaume Tack
Lore Kumps

Hoofdleiding@ksatervuren.be

Lambert crooimans

scjtervuren@skynet.be
02/767.79.34

Robin De Smet
Lukas Puffet

Victor Hofman

Materiaal@ksatervuren.be
Volg ons ook op instagram

Gerben Willemans

financien@ksatervuren.be
0472/54.96.35

Willem buysse
Milan Berlemont
Largo Herbosch

Web@ksatervuren.be

BE49 4345 1170 1171
www.ksatervuren.be

leiding@ksatervuren.be

Knapen

Jonghernieuwers

Hoofdleiding

Proost

Materiaal

Administratie

Zoniënburcht & web

Overige

knapen@ksatervuren.be

Jonghernieuwers@ksatervuren.be

Elise Hermans
0491/63 49 08

Victor Hofman 
0468/27 54 52

Senne Spegelaere
0475/21 87 44

Lara Geerts
0478/38 50 41

Jul Schoonejans 
0491/97 94 62




