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Thema 

 

Dit jaar staat ons kamp volledig in het teken van de 

Industriële Revolutie. De reusachtige fabrieken, 

arbeiders, grote standbeelden komen misschien bekend 

voor. 

 

Moest je nog nooit over de Industriële Revolutie 

gehoord hebben, zal het kamp zeker een verrassing 

zijn!! 
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Verblijf en locatie 

 

Dit jaar slapen we in een bivakplaats in Genk. 

 

De gemeente telt ruim 66.000 inwoners en heeft zo’n 

100 verschillende nationaliteiten. 

 

Het adres kan je hieronder terugvinden. Stuur dus 

gerust een kaartje naar jullie kapoen of naar de leiding.   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Chiro St.-Gerolf Genk 

 

    t.a.v. BAN, NAAM 
 

    Miklaan 16, 
 

    Genk 3600 - België 
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Bagage 
 

Natuurlijk kunnen we niet op kamp vertrekken 

zonder bagage. Het is dus erg belangrijk dat je niets 

vergeet. Hieronder kan je al enkele afspraken vinden 

omtrent de bagage:  

 

• We verzamelen alle bagage reeds op donderdagavond 

30 juli 2020 

KABOUTERS van 17u45 tot 18u15 

PAGADDERS van 18u15 tot 19u 

JONGKNAPEN van 19u tot 20u, dit aan Hanzestraat 

34 (oude peugeot garage). 

 

* Gelieve je aan de uurregeling van je ban te houden. 

* Voor broers uit verschillende bannen maken wij natuurlijk een 

uitzondering 
  

• Gelieve alle bagage duidelijk te voorzien van de naam 

EN de ban waartoe uw zoon behoord. (kabouters – 

pagadders – jongknapen) 

 

• Vanaf dit jaar vragen we ook om een pot choco of 

pot confituur mee te nemen. Hieronder vind je 

welke ban, wat moet meenemen. 

◦ Choco:  PAG en JKN 

◦ Confituur:  KAB en KNA 
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Wat meenemen?  

 

1. Slaapgerief  

  
  Slaapzak                         

  Veldbed* (of matras)  

  Pyjama                           

  Teddybeer  

  Eventueel kussen (+kussenovertrek) 
(* liefst makkelijk te installeren, wij kunnen niet/hebben niet de tijd om 

elk veldbed zelf opzetten.) 

  

2. Toiletgerief  
  
  Washandjes (Wegwerp washandjes zijn 

 handig!)                        

  Handdoeken  

  Tandenborstel, tandpasta en spoelbeker  

  Zeep en Shampoo  

  Kam  

  Muggenspray 
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3. Kledij  

  
  Uniform + sjaaltje (aan bij vertrek met naam erop!)  

  Mondmasker voor openbaar vervoer 

  Sportieve kledij 

  zonnebril 

  Voldoende T-shirts  

  Voldoende korte broeken   

  Eventueel lange broeken voor in het bos  

  Dikke trui  

  Ondergoed (voor elke dag 1 + reserve)  
  Sokken  
  Pantoffels  

  Stevige ‘sportschoenen’  

  Zwemgerief:  Zwembroek, Handdoek, duikbril 

  Stevige wandelschoenen en/of laarzen  

  Regenjas  

  Themakledij:  

 

Om ons zo goed mogelijk in te leven in het 

thema, kan er wat thema kledij te voorzien. Dit 

is natuurlijk niet verplicht! 

Dit kan van alles zijn:  

Een grijze overhemd, een blauwe overhemd 

 

Natuurlijk moet je niet speciaal kledij gaan 

kopen: wees creatief, vraag het aan vrienden en 

help elkaar.    
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4. Allerlei  

  

 2 keukenhanddoeken met naam erop 

  een pot choco of confituur (zie pagina 5) 

  Gamel en bestek (met naam) 

  Kommetje (liefst stevig plastic)   

  Drinkbus en drinkbeker 

  Klein stevig rugzakje  

  Zakje voor vuile was  

  Pet, zonnecrème en zonnebril !!!! 

  Lunchpakket bij vertrek   

  Eventueel strips, kaarten en spelletjes  

  Muggenmelk, bandje, spray / tekenmelk  

  Enveloppen met adres en postzegels om een  

 brief te sturen  

  Eventueel zakgeld*  

  Goed humeur  

  Klein stevig rugzakje  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Wat kan je doen met zakgeld op kamp? Zeer weinig. Bovendien 

loop je dan nog eens de kans om het te verliezen. 

Laat dus zeker geen grote bedragen in de portemonnee van je zoon 

zitten. De ervaring leert ons dat je met een 5-tal euro toekomt...   
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5. Afgeven aan leiding bij vertrek 

 

  Medische fiche 

  Eventuele medicatie met instructies 

  Eventueel Buzzy-pas 

  Kids-id / identiteitskaart 

 

 

6. Wat neem je zeker NIET mee? 

 

X Haatgevoelens 

X Alcohol / Drugs 

X Je huisdier (tenzij het een bizon is) 

X Elektronische apparatuur  

X Je vriendinnetje 

X Kortom: Dingen die je niet  

 nodig hebt op kamp   

X Corona 
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Algemene afspraken 

 

 

Voor een goede gang van zaken moeten we natuurlijk 

enkele afspraken maken:  

 

➢ Mama’s en Papa’s die hun zoontje missen, hoe 

verschrikkelijk ook, zien wij liever niet op bezoek 

komen. Ook al ben je ‘toevallig’ in de buurt. 

 

➢ Er wordt geen snoepgoed meegenomen op het 

kamp. Onze kokjes zullen ervoor zorgen dat wij geen 

honger zullen hebben! Wanneer wij er toch vinden, 

zullen deze vernietigd worden!  

 

➢ In noodgevallen zijn wij te bereiken op het 

noodnummer: 0468/21.93.64 

 

Mocht het zijn dat je niet rechtstreeks contact 

hebt, spreek dan iets in op de voicemail. We bellen u 

dan zo spoedig mogelijk terug.  
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Praktische informatie  

 

De pagadders en jongknapen gaan op kamp van 3 tot en met 10 

augustus 2020. De kabouters gaan op kamp van 5 tot en met 10 

augustus 2020. Hieronder kan je lezen hoe we hiervoor 

afspreken: 

  

1. Vertrek  

  

➢ De Pagadders en Jongknapen spreken af op maandag 

3/08/2019 om 08u15* aan het stationsplein.  

 

➢ De kabouters spreken af op woensdag 5/08/2019 om 

08u15*  

aan het stationsplein. 

 

LET OP! : Vergeet niet de eerder vermelde zaken af te geven 

aan de leiding.  

LET OP 2! : Vergeet niet dat de bagage reeds op 30 juli in het 

lokaal wordt verwacht. 

LET OP 3! : Neem een lunchpakket mee! :) 

 

2. Terugkeer 

 

➢ Op maandag 10 augustus verwachten wij (alle bannen) om 

rond 17u06* terug in het station van Blankenberge te zijn. 

Gelieve op het einde van het perron te wachten, zodat we het 

overzicht niet verliezen.  

 

➢ 's Avonds kan de bagage vanaf 18u30 afgehaald worden 

aan Hanzestraat 34 (oude Peugeot garage). 

 
*dit kan nog wijzigen 
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De inschrijving 

 

De kostprijs bedraagt: 

• Voor de pagadders en jongknapen 145 euro.   

• Voor de kabouters 135 euro. 

 

Gelieve het correcte bedrag over te storten op 

onderstaand rekeningnummer (met als bijkomende 

informatie de naam + voornaam + de ban van uw kind) 

tegen ten laatste 20 juli. De inschrijving is pas voltooid 

bij het ontvangen van de betaling.  

 

• Rekeningnummer: BE37 0682 0766 7428   
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Extra Informatie 

 

Heb je nog opmerkingen of vragen? Aarzel dan niet om 

contact op te nemen met leider Rens (0495/26.17.68) 

of leider Timon (0468/21.93.64) of mail naar 

kampleider.ksablg@gmail.com 

 
Wat zou een kamp zijn zonder een kookteam! Ons super 

fantastisch kookteam is al volop bezig met de 

voorbereidingen voor ons kamp. Deze zomer zullen we weer 

kunnen genieten van culinair hoogstaande maaltijden!        

 

Mocht het zijn dat er bepaalde voedingswaren 

voor uw kind een allergie teweegbrengen, laat het 

ons dan weten op kampleider.ksablg@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:kampleider.ksablg@gmail.com
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WELKE LEIDERS GAAN ER NU EIGENLIJK MEE OP KAMP? 

 

 
 

 

 

 

 

 

……………………               ……………………                  ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………                 …………………                   ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………     ……………………    ………………………     ………………………         
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Tips and tricks 

 

➢  Probeer op alles je naam te zetten, zo heb je nu eenmaal 

veel minder kans dat er iets in een verkeerde valies 

terechtkomt. Er zijn namelijk meerdere KSA pulls, hemden,  

 

➢  Neem kousen met een tekeningetje! Zo kan je weten 

welke kous de jouwe is        

 

➢  Wegwerp washandjes zijn uitermate handig. Eénmalig 

gebruik en daarna in de vuilnisbak. Zo volgt er geen 

ellenlange zoektocht naar de eigenaar van het roze 

washandje… 

 

➢ Steek alle kledij per dag in een zakje. Dit maakt het 

gemakkelijker om iedere dag verse kleren aan te doen. Je 

kan er dan ook nog iets op schrijven of een persoonlijk 

blaadje met lieve woordjes van het thuisfront. 

 

➢ Tip der Tips: Hoe meer naamgetekend gerief,  

hoe minder verloren voorwerpen.        

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Een enveloppe met postzegel en 

 met reeds ingevuld adres hebben  

statistisch gezien het meeste kans om met  

de postduif het thuisfront te bereiken  
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Spelletjessss!!! 
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Beste ouders, 

Jullie hebben het ongetwijfeld al zien passeren op allerhande nieuwskanalen en op sociale media: 

WE MOGEN OP KAMP! Na maanden zonder fysieke KSA-activiteiten kijken we hier enorm naar 

uit en willen we het nodige doen om alle leden een plezant maar ook verantwoord en veilig kamp 

te bezorgen deze zomer.  

De kampen gaan immers niet zomaar door. We kregen een algemeen protocol en een bijhorend 

draaiboek waarin de nodige maatregelen uitgelegd staan en ook tips gegeven worden rond hoe we die 

kunnen toepassen op ons kamp. Om deze maatregelen op te stellen werd er binnen de jeugdsector 

samengewerkt met virologen en medische experts. De maatregelen zijn gelijklopend binnen alle 

jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, speelpleinen … We leggen je hier de belangrijkste 

maatregelen uit, lees dit zeker goed door.  

Gezien we de maatregelen volgen, verkleinen we de kans dat er een uitbraak van het coronavirus kan 

zijn op kamp aanzienlijk. Maar jullie spelen daarbij ook een belangrijke rol. We willen jullie vragen 

in eerste instantie de deelnamevoorwaarden goed te lezen en na te leven:  

➢ Is/was je zoon ziek vóór de start (minimaal 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 helaas niet 

(meer) deelnemen. In dat geval betalen we het inschrijvingsgeld wel voor 

75% terug na afgifte van een doktersbewijs.  

➢ Als je zoon tot een risicogroep behoort, is het je 

verantwoordelijkheid als ouder om dat aan te geven in de medische 

fiche en in te schatten of de ziekte door medicatie onder controle is en 

de zoon kan deelnemen. 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: https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.

pdf 

➢ We vragen je de medische fiche in bijlage dan ook in te vullen en mee te 

nemen bij vertrek of bij het afgeven van de bagage. 

➢ In functie van contacttracing houden we aanwezigheidsregisters, een 

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

dat met de nodige zorg voor privacy.  

 

Als je de zomerplanning van je zoon/dochter vastlegt, hou je er best rekening mee dat je enige tijd 

tussen activiteiten met verschillende bubbels laat. Twee dagen tussen twee activiteiten laten is het 

minimum. Medische experts adviseren om 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.  

Op kamp zelf is de belangrijkste aanpassing dat we opsplitsen in 

contactbubbels van maximum 50 leden en leiders. 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.   

 

➢ Als contactbubbel komen we zo weinig mogelijk in contact met 

externen. Let erop dat je op momenten waarop je in contact komt met leden of leiding van een 

bubbel, bv. Als je valiezen brengt, als je jouw kind(eren) afzet of komt ophalen …, de nodige 

basismaatregelen volgt: Hou 1,5m afstand, draag een mondmasker en let op handhygiëne. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
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We houden bij de activiteiten op kamp ook rekening met 

volgende aandachtspunten:  

➢ 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. We vragen daarom 

graag één mondmasker te voorzien voor alle deelnemers.  

➢ We hebben extra aandacht voor hygiëne:  

▪ Handhygiëne is essentieel. 

▪ We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en reinigen  

contactoppervlakken tussendoor. 

➢ We letten erop dat we voldoende rust inbouwen.  

 

Stel dat er toch iemand ziek wordt op kamp, dan volgen we 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.  

➢ Mocht je kind ziek worden op kamp of we moeten bepaalde stappen uit de 

noodprocedure ondernemen, dan kan het zijn dat we je opbellen om je zoon 

te komen ophalen. Zorg ervoor dat je daartoe gedurende het hele kamp de 

mogelijkheid hebt.  

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! 
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Notities: 
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Tot slot 

 

Gedurende het kamp, zijn we ten alle tijde bereikbaar 

op het nummer 0495/26.17.68 of 0468/21.93.64. 
Indien we niet meteen opnemen, vragen we vriendelijk 

om een bericht in te spreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vergeet ook zeker niet onze facebookpagina te liken. Zo 

blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes en krijg je als 

eerste foto's te zien! :) 
 

 

 
 

 

 
#ksa_scarphoutstede #KSABLG www.ksablg.be 


