
KAMP WERCHTER 2020 

We mogen op kamp! Joepie! De leiding heeft er superveel zin in en we zijn ervan overtuigd 
dat we er, ondanks de maatregelen, opnieuw een even leuke en onvergetelijke editie van gaan 
maken! 

Dit jaar gaan we op kamp naar Werchter. Onze kampplaats is gelegen midden tussen weiden 
en bossen waar we volop kunnen ravotten. De gebouwen zijn ook heel mooi en we gaan ons 
er sowieso kunnen amuseren. Je mag er zeker van zijn dat het kamp supertof gaat zijn, want 
het kampthema is mega leuk. Maar wat dat kampthema is, dat is natuurlijk nog een verrassing 
:) 
  
Op de volgende pagina’s vind je alle info over het kamp. Hier worden onderwerpen uitgelegd 
zoals postkaarten, de valiezen, vertrek en aankomst, inschrijvingen, medische fiches, etc.  
Ook worden alle maatregelen in verband met corona kort toegelicht zodat jullie je zoon met 
een gerust hart en met de juiste richtlijnen op kamp kunnen sturen.  
 
Moest je nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze aan ons te stellen. We staan 24/24, 7/7 
klaar om jullie te helpen.  
  
Met vriendelijke groeten van de kampleiders, 
Arne Staes 
Pieter Van Meensel 
 
  



KAMP EN CORONA 

Wie mag er mee? 

Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De voorwaarden: 

o Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan het kamp als diegene 
toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door 
medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 

o Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp of tijdens het kamp? 
Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, 
jongeren, leiding, kookploeg, enzovoort. Alle ouders zijn mee verantwoordelijk om geen 
zieke kinderen mee te laten gaan op kamp. 

Personen behoren tot een risicogroep als ze diabetes, longaandoeningen, nieraandoeningen, een 
verzwakt immuunsysteem, een hartziekte hebben, …. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders 
om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te schatten 
of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts nodig. 

De bubbels 

We gaan ons kamp opdelen in 3 bubbels van max 50 personen. De eerste bubbel zal worden 
ingenomen door onze kookploeg zodat we ook dit jaar lekker gaan kunnen smullen. Over de andere 2 
bubbels worden de leden verdeeld met hun leiding. Concreet betekent dit dat de Welpkes en 
Leeuwkes een bubbel gaan delen en dat de laatste bubbel bezet gaat worden door de Jerommekes, 
Jongknapen, Knapen, Jonghernieuwers en hun leiding. Onderling contact tussen de bubbels wordt ten 
allen tijden vermeden. We hebben er voor gekozen om maar met max 3 bubbels op kamp te gaan 
omdat onze kampplaats en de huidige leidingsgroep geen hoger aantal bubbels toelaat. Zo kunnen een 
veilig kamp garanderen! 

Activiteiten 

We gaan ons uiterste best doen om het kamp op een zo normaal mogelijke manier te laten doorgaan. 
Activiteiten zullen zo veel mogelijk in openlucht doorgaan. Ook de toneeltjes en het kampvuur kunnen 
ook gewoon doorgaan, met de nodige afstand tussen de bubbels.  

Is het veilig? 

Ja. De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar gekomen. Hier is goed 
overlegd met de experten. We nemen heel wat maatregelen om het kamp veilig te laten verlopen. Er 
wordt dit jaar ook extra hard gefocust op hygiëne.  



Wat als mijn kind ziek wordt? 

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. We voorzien een quarantaine-
tent waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is. We nemen 
contact op met een huisarts in de buurt van het kamp. De huisarts zal de groep adviseren m.b.t. te 
ondernemen stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of opvoeder kan gevraagd worden je kind op 
te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. 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 5 dagen na 
het kamp, gelieve dan de leidingsploeg meteen te verwittigen.  



ALGEMENE INFO 

Kampadres 

KSA Balen 
(t.a.v. naam van het kind) 
Nieuwe Baan 10 

3110 Rotselaar 

Valiezen 

De valiezen moeten worden binnengebracht op donderdag 9 juli aan ons lokaal, Sint 
Andreasstraat 2 te Balen. Hiervoor krijgt elke groep een apart tijdslot om contact met elkaar 
zoveel mogelijk te vermijden. We vragen om enkel te komen in het juiste tijdslot, indien dit 
echt niet mogelijk is kan je aansluiten bij een ander tijdslot. Voor het geval er broers in 
verschillende tijdsloten zitten mag je er 1 kiezen waarin je beiden valiezen meebrengt. 

● De Welpkes brengen hun valies mee op 16 juli 
● De Leeuwkes zetten hun valies af tussen 19u en 19u15 
● De Jerommekes zetten hun valies af tussen 19u15 en 19u30 
● De Jongknapen zetten hun valies af tussen 19u30 en 19u45 
● De Knapen zetten hun valies af tussen 19u45 en 20u 
● De Jonghernieuwers zetten hun valies af tussen 20u en 20u15 

We vragen ook om bij het afzetten van de valiezen langs de Gustaaf Woutersstraat (kant van 
de basisschool) te komen en verder te rijden via de Fabiolalaan, zodat we een verkeer in 1 
richting kunnen garanderen. 
 
Gelieve de valiezen en/of slaapzakken niet aan elkaar te binden, zodat de leiding het 
makkelijker heeft om deze in de container te laden. Overal je naam opschrijven is voldoende. 
 
De valiezen worden opgehaald samen met de leden op dinsdag 21 juli. Er wordt de volgende 
dag nog een moment voorzien om te komen zoeken tussen de verloren voorwerpen. De 
oudere groepen kunnen dan ook hun fiets komen halen. Voor dit moment gaan we ook weer 
met tijdsloten werken: 

● Welpkes: tussen 18u en 18u15 
● Leeuwkes: tussen 18u15 en 18u30 
● Jerommekes: tussen 18u30 en 18u45 
● Jongknapen: tussen 18u45 en 19u 
● Knapen: tussen 19u en 19u 15 
● De Jonghernieuwers zijn dan intussen leiding geworden en kunnen dit dan zelf regelen 

:) 
 
Vergeet zeker uw zoon zijn Kids-ID of identiteitskaart en eventueel medicijnen niet terug te 
vragen. 
 
 
 
 



Vertrek op kamp 

 

Welpkes: Worden gebracht door de ouders donderdag 16 juli (uur wordt nog 
gecommuniceerd) 

Leeuwkes: Worden naar de kampplek gebracht op zondag 12 juli (uur wordt nog 
gecommuniceerd) 

Jerommekes: Worden naar de kampplek gebracht op zondag 12 juli (uur wordt nog 
gecommuniceerd) 

Jong-knapen: Vertrekken zondag 12 juli. Vertrekuur wordt door de leiding meegedeeld 
aan de leden. Gaan met de FIETS 

Knapen: Vertrekken zondag 12 juli. Vertrekuur wordt door de leiding meegedeeld 
aan de leden. Gaan met de FIETS. 

Jonghernieuwers: Vertrekken 11 juli in vm. Uur wordt met de leiding afgesproken 
 

 
Wees op tijd, en vergeet je Kids-ID of identiteitskaart niet!!! 
Voor het vertrek geeft iedereen zijn medicamenten en Kids-ID of identiteitskaart aan de 
leiding van zijn groep. 
Bij het vertrek doet iedereen ook zijn uniform aan: korte broek, oranje sjaaltje en KSA T-shirt. 
 
Extra info voor de Jonghernieuwers:  
- Voor jullie zal het kamp tot 22 juli duren (1 dag nakamp extra)! 

Bezoekdag 

Onze bezoekdag kan dit jaar door de opgelegde maatregelen jammer genoeg niet doorgaan :( 
Voorzie als ouders dus dat de valies van je zoon voorbereid is op 10 dagen kamp, want er is 
geen mogelijkheid om extra kleren te komen brengen! 
 

Einde kamp 

De leden (behalve de Jonghernieuwers) worden op zondag 21 juli op de kampplek opgehaald (uur 
wordt nog gecommuniceerd).  



 

WAT NEMEN WE MEE OP KAMP? 

Geld voor op kamp 
Welpkes: enkel geld voor postkaarten en postzegels (1 kaart = €0,5, 1 postzegel = €1) 
Leeuwkes: idem 
Jerommekes: idem 
Jongknapen: idem 
Knapen: idem + bedrag dat de leiders nog zullen meedelen 
Jong-Hernieuwers: idem + bedrag dat de leiders nog zullen meedelen 
 
Voor in de valies: 
Kledij: 

 T-shirts 
 Truien 
 Korte broeken 
 1 of 2 lange broeken 
 Ondergoed 
 Sokken 
 Zakdoeken (zoveel mogelijk papieren, dit is ook aangeraden door de overheid) 
 Schoenen (meerdere paren) 
 Pantoffels 
 Pet 
 … 

 
Wasgerief: 

 Tandenborstel 
 Tandpasta 
 Zeep of douchegel 
 Washandjes 
 Handdoeken 
 ... 

 
Slaapgerief: 

 Iedereen moet een veldbed of luchtmatras meenemen! De Welpkes en Leeuwkes 
slapen wel binnen maar er zijn geen bedden voorzien op de kampplaats zelf. 

 Slaapzak 
 Hoofdkussen 
 Knuffelbeer 
 Pyjama 

 
 
 
 
 



Dagtocht: 
 Rugzak waar zwemkledij, eten en drinken in kan 
 Wandelschoenen of schoenen die goed zitten 
 Drinkbus 
 Zwembroek of zwemshort 
 Badhanddoek 
 Regenjas 
 Plastieken zakken 
 … 

 
Varia: 

 Strips (op eigen risico, dus schrijf er zeker je naam in) 
 Zaklamp (op eigen risico, maar kan wel handig zijn ‘s nachts om het toilet te vinden) 
 Muggenmelk 
 Zonnecrème 
 … 

 
Corona-gerelateerd: 
Verplicht: 

 Mondmasker (vanaf Jerommekes, dus NIET voor de Welpkes en leeuwkes) 
 

Dit is verplicht vanuit de overheid als we in contact komen met externen of de kampplaats 
verlaten. We vragen dan ook om meerdere maskers (minstens 3) mee te geven met je zoon 
om heel het kamp door te komen. 
 
Optioneel: 

 Hand lotion (tegen uitgedroogde handen van het veelvuldig wassen) 
 Kleine flesjes handgel 

 
Natuurlijk zal de leiding voldoende handzeep en andere hygiëneproducten voorzien 
gedurende het kamp dus is dit niet strikt noodzakelijk. 
 

Wat nemen we zeker niet mee op kamp 

o Snoep              
o Zakmes 
o Alcoholische drank 
o Rookwaren 
o GSM 
o Radio 
o Game-boy 
o … 

 
Voor deze middelen is er een nultolerantie van kracht. Dit wil zeggen als de leiding dit ziet of 
te weten komt dat je het bij hebt, wordt het onmiddellijk afgenomen! Let op! De leiding zal 
terug veel strenger optreden als ze snoep vinden. Neem het dus niet mee. Er is genoeg lekkers 
te verkrijgen dankzij de kookouders. 



Voor de ouders 

o Er is dit jaar geen bezoekdag, dus geef voldoende kledij mee vanaf het begin! 
o Zorg dat in alle kledij van je kind zijn naam staat.  
o Geef geen waardevolle spullen of dure kledij mee. 
o Voor de kleinsten: 

● Etiketten of enveloppen met adressen op.        
● Zeg duidelijk hoeveel en welke valiezen ze mee hebben. 
● Zeg duidelijk waar alles in zit. 
● Tip: maak kleine zakjes met kledij per dag. Bv.: een zakje voor maandag met sokken, 

onderbroek, T-shirt en broek, een zakje voor dinsdag… 
● Schrijf een briefje. 

 



INSCHRIJVINGEN 

Kampgeld 

Welpkes: 60€ 
Alle anderen: 120€ 
 
De oudste zoon betaalt altijd 120€, vanaf de tweede zoon die ook tien dagen mee op kamp 
gaat wordt dit 85€. Zo is dit ook voor de derde zoon die tien dagen meegaat maar voor hem 
is het echter 60€. 
We zullen dit jaar ook zeker niet meer geld vragen om het voor iedereen haalbaar te houden 
in deze moeilijke tijden. 
 
Over te schrijven op rekeningnummer: BE65 0688 9936 1896 met vermelding van: 
De naam + groep van het kind + kamp 2020. 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen voor het kamp gaan zondag 31 mei om 14.00h open, hiervoor komt er een 
link op de site (www.ksabalen.be), facebookpagina (KSA Balen) en via mail. Door de huidige 
omstandigheden zullen we de inschrijvingen sluiten zondag 14 juni om 23.59h. 
 
Opgepast!!! 
Voor de bubbel van de Welpkes en leeuwkes zullen we met een limiet werken omdat we heel 
veel inschrijvingen door het jaar hebben en de kans bestaat dat we boven de limiet van 50 
personen per bubbel zitten. Aangezien we al met 7 leiding zijn kunnen er nog 43 leden mee 
de huidige limieten die we treffen zijn: 

● 25 Welpkes 
● 18 Leeuwkes 

Dit is in verhouding met het aantal inschrijvingen per groep. De 1e 25 inschrijvingen van de 
Welpkes en de 1e 18 inschrijvingen van de leeuwkes voor het kamp zullen deze plaatsen al 
zeker vullen, indien er minder leden van een groep inschrijven zullen de plaatsen extra 
bijkomen bij de andere groep. We hopen natuurlijk dat we de limieten niet zullen bereiken en 
dat iedereen zeker mee op kamp kan! 

Medische fiches 

Deze zijn ook te vinden op de site, vergeet deze ook zeker niet in te vullen en af te geven aan 
1 van de leiders bij het vertrek. Dit is ook verplicht vanuit de overheid! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ksabalen.be/


Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 

Kampleiders: Bondsleiders: 

Pieter Van Meensel 
Arne Staes 

Vincent Dierckx 

Tiest van Campfort 

Zandstraat 59, Balen 

Endstraat 16, Balen 
Molenstraat 288, Balen 

Korte Heide 17, Balen 

GSM: 
0498 12 67 89 

0494 13 57 98 

 

GSM:  
0472 22 30 58 

0493 76 44 04 

Emailadres:  
pietervanmeensel@gmail.com 

arne.staes@hotmail.com  

Emailadres: 
dierckx_vincent@hotmail.com 

tiestvancampfort98@gmail.com  
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