


140 km

1 kampvergadering

2 in te laden containers

Een stuk of 10 (online?) examens of testen 

Zover zijn we nog van het kamp verwijderd. 

Maar niet getreurd, hier is alvast het kampboekje! 

Nog 1 maand zwoegen aan het schoolwerk en dan is het weer zover!

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. Om buiten te spelen, te knutselen en jezelf beestig

te amuseren heb je natuurlijk de juiste spullen nodig, want natuurlijk

moet je ook kunnen eten, slapen, jezelf wassen, ....

In dit boekje vind je ook alle belangrijke data, enkele kampregels,

contactgegevens en alle andere info die nuttig kan zijn voor de ouders

en voor de 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! 



Samenkomen voor een kampavond is momenteel niet mogelijk. Toch
willen we iedereen graag goed informeren, daarom organiseren we een
livestream. Hier zal (net zoals op een gewone kampavond) de kampleider
een uitleg doen over wat het kamp inhoudt. Ook 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. Op de KSA Lichtaart website
zal de livestream ook zichtbaar zijn.
Let op: Om vragen in te sturen via de chat is een Google-account vereist.

De livestream zal doorgaan op
Zondag 31 mei 20:00

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

Ook de huisbezoeken zullen niet kunnen doorgaan. Persoonlijke
communicatie is enorm belangrijk, ieder kind is ook anders. De leiding zal
in de toekomst nog contact met alle ouders opnemen.



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

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

• 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 of 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 is.

Er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met virologen en
medische experts om gepaste maatregelen te zoeken om het virus geen
kans te geven. Dit zijn de voornaamste aanpassingen die gebeuren.



Handen wassen wordt een vaste routine in het
kampschema. Dit wordt de standaard na iedere
activiteit, maaltijd, tussendoortje, HUDO-bezoek,
gebruik van materialen, bij niezen/hoesten. Eetgerei
laten we drogen i.p.v. een handdoek te gebruiken. De
kookploeg werkt met mondmaskers en handschoenen
bij het meer intensievere kookwerk. Hun
keukenhanddoeken worden dagelijks gewassen of
vervangen. De kookploeg vormt ook hun eigen bubbel
ten opzichte van de leden. De leiding schept zelf eten
uit voor hun leden.

Het kamp zal worden opgedeeld in bubbels van maximum 50 personen.
Voor KSA Lichtaart zal dit betekenen dat de jorogroepen en knim/sjo apart
zullen leven op kamp. Onderling contact wordt vermeden. Zo zal er apart
gespeeld, gegeten en gewassen worden en krijgt iedere bubbel hun eigen
stuk terrein aangewezen met exclusieve HUDO. Ook de leiding zal tijdens
het kamp en de voorbereiding hiervan onderling contact zoveel mogelijk
vermijden. Indien dit niet mogelijk is zullen mondmaskers gedragen
worden.



Activiteiten zullen zo veel mogelijk in openlucht doorgaan. Een bestekloze
en gezamenlijke dag zullen dit jaar niet kunnen doorgaan. We kijken of een
alternatieve competitie tussen de 2 bubbels mogelijk is, zonder dat deze
contact met elkaar moeten hebben. De traditionele formaties zullen nog
steeds met het hele kamp doorgaan, met iedere bubbel op veilige afstand
aan een andere kant van de vlaggenmast. Ook het kampvuur zal doorgaan
met voldoende afstand tussen de 2 bubbels. Indien leden of leiding
vermoeid zijn worden extra rustmomenten ingelast zodat iedereen minder
gemakkelijk ziek wordt.

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 zoals voldoende rust (zie
hierboven). Je kind moet ook de handen blijven wassen. Hoesten en
niezen doet je kind nog altijd in de elleboog. Of in een papieren zakdoekje
dat daarna wordt weggegooid in een vuilnisbak met deksel op.
Omdat wie vermoeid is vatbaarder is voor het virus wordt ook extra
aandacht besteed aan rust in de programma’s dit kamp.



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.

De kookploeg vormt een contactbubbel op zich. Contact met andere
bubbels wordt dus zoveel mogelijk vermeden. De leiding zal dit jaar het
eten opscheppen. Waar nodig gebruikt de kookploeg een mondmasker.

Tijdens het bereiden van de heerlijke kampmaaltijden zal naast het handen
wassen ook handschoenen, mondmaskers of face-shields gebruikt worden
wanneer nodig.

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.



Velen van jullie zijn al eens eerder mee op kamp geweest, maar natuurlijk
zijn er zoals elk jaar ook enkele leden die voor het eerst meegaan. Daarom
krijg je hier even een kort overzicht van het kamp.

Eerst en vooral moet je weten dat een KSA-kamp vrij primitief is. Dit
betekent geen luxe. We wassen ons in de rivier, we eten op zelf gesjorde
tafels, slapen in tenten,... maar natuurlijk komen we niets te kort.

De KNIM vertrekt met de trein en enkele haltes voor de kampplaats
stappen ze af om de laatste kilometers nog te voet af te leggen. De SJO
vertrekt in Lichtaart met de fiets en trappen helemaal naar Bohon (een
hele uitdaging). Dezelfde dag komen ze aan op het kampterrein.
De leiding is ondertussen al enkele dagen op de kampplaats aanwezig om
heel het kamp op te bouwen. Tenten rechtzetten, HUDO’s graven, steigers
sjorren, de keukentent inrichten, ... niets is te veel voor ons leidingteam.

De joro’s vertrekken in Tielen met de trein. Wanneer ze in Barvaux
aankomen, zijn we voltallig en kan het kamp echt beginnen! De eerste dag
bestaat vooral uit het installeren van de joro’s, het verkennen van de
omgeving en al even kennismaken met de kookkunsten van onze
kookploeg.

Iedere dag staan we om 8 uur op. Na het aankleden maken we ons
helemaal klaar voor een nieuwe dag met een kwartiertje
ochtendgymnastiek. Wanneer we onze spieren losgewerkt hebben, zijn we
klaar voor een ontbijt in de eettent. Na het ontbijt poetsen we onze
tanden, kammen onze haren en beginnen aan de ochtendformatie (een
kort moment met informatie en soms een toneeltje over het kampthema).



Na de ochtendformatie kunnen de voormiddag-activiteiten beginnen. Deze
bestaan uit dorpsspelen, bosspelen, pleinspelen, waterspelletjes,
riviertochten en andere zottigheden die de leiding uit hun duim zuigt.
Uitgehongerd van al die activiteit staat het middagmaal klaar om 12u30.
Dan volgt de afwas (iedereen wast zijn eigen servies af) en is het tijd voor
een welverdiend halfuurtje platte rust.

Vervolgens zijn er de namiddag-activiteiten, een 4-uurtje en het
avondeten. Na het avondeten volgt nog een kort spelletje, tanden poetsen
en dan is het voor de joro’s tijd om in hun slaapzak te kruipen. Om extra
goed te slapen worden ze nog getrakteerd op een kort verhaaltje. De
oudere groepen kruipen rond hun (zelfgemaakt) tafelvuur om nog gezellig
een beetje bij te praten.

Naast de ‘gewone’ dagen, zijn er ook ‘minder gewone’ dagen. Denk maar
aan de gezamenlijke dag (alle groepen spelen samen, dit jaar zonder
contact tussen de bubbels), de vegetarische dag, de dagtocht (waar we de
omgeving een beetje verkennen) en het kampvuur (als afsluiter). Maar hier
kan ik natuurlijk niet alles vertellen en als jullie meegaan zullen jullie al
snel zelf kampprofessionals worden.



Iedereen gaat op kamp mee van de eerste tot de laatste minuut.
We vragen begrip voor deze strikte regel. In het verleden hebben
we heel wat problemen gehad door deze uitzondering toe te
laten. Het is in de praktijk niet haalbaar om leden vroeger te laten
vertrekken of later aan te komen.

Snoepgoed is verboden op kamp. Waarom? Heel eenvoudig, wij
hebben een kookploeg die heel de dag in de weer is om lekker
eten voor ons allen te maken. Bovendien is er een 4-uurtje
voorzien voor iedereen. Snoepgoed zal door de leiding afgenomen
worden en in bewaring worden gehouden tot de bezoekdag.

GSM’s en andere dure spullen horen niet thuis op kamp. Deze
kunnen enkel stuk of verloren gaan. Kan je je ouders/vriendjes
niet missen? Je kan steeds een brief of kaartje schrijven op kamp.

Bezoek is tijdens het kamp ten strengste verboden. Er zal dan
ook niemand op het kampterrein worden toegelaten. Hoe groot
de drang ook is om uw zoon of dochterlief te zien, geduld
uitoefenen tot het eind is de boodschap. Vaak posten we al wat
foto’s op onze social media.

Voor het eten geef je best een gamel mee. Velen vinden het
aangenamer om te eten uit een bord. Een gamel heeft nochtans
enkele voordelen: ze kan niet kapot en vooral bij het eten halen is
de kans kleiner dat er gemorst wordt. Op een ongelijk veld loopt
het gemakkelijker met een gamel dan met een volgeladen
soepbord.

Voor het slapen kies je best een matras. Een veldbed is vaak
groter en zwaarder, wat het al onhandiger maakt om mee te
nemen. Ook het opstellen vergt meer tijd dan het opblazen van
een luchtmatras. Een matras neemt vaak minder plaats in
beslag, wat het lopen in een tent makkelijker maakt. Daarnaast
slaapt het ook gewoon beter.



De bagage van Knim en Sjo moet binnengebracht worden op
maandag 29 juni, dit kan van 12u tot en met 20u. Zie dat je zeker
geen bagage meegeeft die je nodig hebt tijdens de tocht naar de
kampplaats (Slaapzak, matje, …)

De Knim gaat met de trein op kamp. Het laatste stuk zullen ze te
voet afleggen. Het is dus belangrijk dat ze stevige stapschoenen
dragen en best een rugzakje meenemen voor onderweg. Vergeet
zeker niet voldoende drinken en een lunchpakket mee te nemen.
Met een regenjas en zonnecrème ben je extra goed voorbereid.

De Sjo gaat met de fiets op kamp. Gedurende de rit zal er een
volgwagen meerijden. Jullie nemen een klein rugzakje of
fietstassen mee om drank, een lunchpakket en een regenjas in te
bewaren, omdat we wegen nemen waar de volgwagen ons niet
kan volgen.

Zondag 21 juni is het fietsencontrole tussen 19u en 20u aan het
KSA lokaal. Omdat er ver gefietst gaat worden is het belangrijk dat
je fiets super goed in orde is. Dit wil



Omdat sommige medische gegevens veranderen tussen de start van het
werkjaar en het kamp, vragen we voor het kamp om een aanvullende
medische fiche in te vullen. Deze fiche kan online ingevuld worden op:
www.ksa-lichtaart.be/medische-fiche of gebruik onderstaande QR code.

De medische fiches moet ten laatste op 17 juni ingevuld zijn. Zonder
medische fiche kan je kind niet mee op kamp.

http://www.ksa-lichtaart.be/medische-fiche


Omdat er door de corona-crisis een oorlog dreigt te ontstaan, wil men in
Durbuy een nieuwe legerbasis opstarten. Wij van KSA Lichtaart hebben ons
kandidaat gesteld om hieraan mee te werken. Omdat dit met enkel de
leiding niet haalbaar is, hebben we jullie hulp nodig! We zijn op zoek naar
avonturiers die geen schrik hebben om vuil te worden, sportief zijn en graag
samenwerken. Daarom houden we van 4 tot 11 juli een bootcamp in Bohon
waar we jullie zullen leren sluipen, schieten, verkennen, ... Gedurende deze
7-daagse missie zullen we jullie de kneepjes van het vak leren!
Wil je meer weten over deze gevaarlijke missie? Je kan je voorbereiden
door dit boekje goed door te nemen, op tijd in te schrijven en ervoor te
zorgen dat je stipt op de afgesproken plaats bent. Volg deze regels goed op
want de straffen binnen het leger zijn zwaar. Je bent gewaarschuwd!



De joro’s vertrekken op zaterdag 4 juli met de trein richting het kamp. We
spreken af om 9u aan het station in Tielen. Probeer zeker op tijd aanwezig
te zijn.
Voor de bagage van de joro’s wordt apart vervoer voorzien. Vergeet ook
niet de Kids-ID of ISI+ kaart af te geven aan de leiding.
De joro’s nemen tijdens de treinreis best een regenjas mee. De trein
arriveert natuurlijk niet vlak op het terrein, en er zal dus nog een stukje
gewandeld moeten worden.
Respecteer de social-distancing regels bij het afzetten van je kind en
voorzie een mondmasker indien u het perron wilt betreden om je kind
uit te wuiven. Kinderen ouder dan 12 zullen verplicht een mondmasker
moeten dragen op de trein.

De Knim vertrekt op donderdag 2 juli met de trein op kamp. We spreken af
om 7u45 aan het station van Tielen (trein om 8u12). Probeer zeker op tijd
aanwezig te zijn. We verdelen eerst nog wat gezamenlijk materiaal over
alle rugzakken. De Knim zal enkele stations voor de kampplaats afstappen
en dan nog verder te voet gaan naar de kampplaats.
Een mondmasker is verplicht tijdens de rit, zorg dat je dit dus niet
vergeet.

De Sjo zal net zoals de Knim vertrekken op donderdag 2 juli. We spreken
met z’n allen af om 7u aan de kerk van Lichtaart. Van hieruit zullen we op
1 dag tijd richting de kampplaats fietsen.



Omdat er dit jaar geen bezoekdag kan doorgaan, gaan alle leden per
bubbel met de trein naar huis. Zaterdag 11 juli arriveert iedereen in Tielen.

De joro’s arriveren zaterdag 11 juli aan het station in Tielen. Als alles goed
gaat arriveert de trein om 17u40. De bagage wordt apart gebracht, en zal
ook aan het station kunnen worden meegenomen.

De knimmers en sjo’ers nemen een trein later en arriveren zo om 19u20
aan het station van Tielen. De bagage en fietsen zullen hierna aan het
lokaal kunnen worden opgehaald. Houdt er rekening mee dit direct na de
aankomst van de leden te doen, want de leiding zal maar een uurtje in het
lokaal wachten voor de bedeling van bagage voordat ze terug vertrekken
op kamp om te helpen het kamp af te breken.

Respecteer de social-distancing regels bij het ophalen van je kind en
voorzie een mondmasker indien u het perron wilt betreden. Contact met
risicogroepen is de eerste week na het kamp afgeraden.



❑ KSA uniform (hemd, sjaaltje…)
❑ Kledij voor alle weersomstandigheden

❑ Lange broeken
❑ Korte broeken
❑ Truien/swaeters/T-shirts
❑ Ondergoed voor elke dag
❑ Kousen voor elke dag

❑ Stevige (wandel)schoenen
❑ Leger verkleedkleren indien je dit hebt (geen geweertjes)
❑ Schoenen voor dagelijks gebruik
❑ Waterschoenen
❑ Laarzen
❑ Papieren zakdoekjes
❑ Zak voor de vuile was
❑ Pyjama
❑ Zwemgerief
❑ Regenjas
❑ Gamel
❑ Bestek (lepel, vork, mes en koffielepel)
❑ Drinkbeker
❑ 2 keukenhanddoeken
❑ Luchtmatras
❑ Zaklamp
❑ Stripalbum, boek, spelletje, kaarten voor tijdens de platte rust
❑ Rugzakje voor de dagtocht
❑ Papier, enveloppen, adressen (kaartjes en postzegels kan je ter plaatse kopen)

❑ Etiketten/papier met adressen
❑ Washandjes 
❑ Badhanddoeken
❑ Tandenborstel, tandpasta, spoelbekertje
❑ Zeep en shampoo
❑ Zonnecrème
❑ Borstel of kam
❑ Kids-ID of ISI+ kaart of identiteitskaart
❑ Joro 1-2-3 en sjo: 1 pot choco
❑ Joro 4-5-6 en knim: 1 pot confituur

Dit jaar zeker niet vergeten:
❑ 3 mondmaskers vanaf 12 jaar
❑ Extra papieren zakdoekjes



Ook al zijn bezoek, telefoneren, rooksignalen... tijdens het kamp niet
toegestaan. Toch bestaat er nog altijd een mogelijkheid om op de hoogte
te blijven van de gebeurtenissen op de kampplaats. Uw dochter/zoon kan
altijd een briefje schrijven. Omgekeerd is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit
juichen we zelfs uitermate toe. Het is immers altijd leuk om een kaartje of
brief van thuis te krijgen.
TIP: Als je kaartjes verzendt als het kamp bezig is, gebruik een prior-zegel
om te voorkomen dat deze te laat aankomen op de kampplaats.

Brieven kunnen gestuurd worden naar onderstaand adres:

Albert Martinussen
KSA Lichtaart
t.a.v. Voornaam 
Achternaam
Bohon 22
6940 Barvaux

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)



De kampprijs bedraagt 135 voor het eerste kind en 115 euro voor het
tweede, derde, …, vijfentachtigste kind van het gezin.

Overschrijven kan op volgend rekeningnummer: BE17 9731 8011 8021 op
naam van KSA Lichtaart. Bij overschrijving van het kampgeld, vragen we
om duidelijk de naam en groep van uw kind te vermelden.

Ook al proberen we de prijzen van het kamp zo laag mogelijk te houden,
het is niet niets. Zeker als je meerdere kinderen hebt, wordt het nogal
prijzig. Gelukkig zijn er allerlei opties om het alsnog relatief goedkoop te
houden.

De joro’s hebben alleen zakgeld nodig om eventueel kaartjes en postzegels
te kopen op de kampplaats. Voor geen enkele activiteit hebben ze geld
nodig en er is ook geen gelegenheid om gaan te winkelen. U kan dus zelf
als beste inschatten hoeveel geld u aan uw kinderen meegeeft. Een
postzegel kost 1 euro en een kaartje 0,50 euro.

Knimmers en Sjo’ers hebben ook de mogelijkheid om één of meerdere
drankjes te nuttigen aan het tavelvuur ‘s avonds. Dit kost 70 cent per
consumptie. Naast zakgeld voor kaartjes en postzegels nemen ze dus best
wat extra geld mee.



We proberen het kamp elk jaar zo goedkoop mogelijk te houden zodat
iedereen de kans krijgt om mee te gaan. Toch zijn we er ons van bewust
dat er ouders zijn die problemen hebben met het kampgeld. We willen
absoluut alle kinderen de kans geven om mee op kamp te gaan. Moesten
er toch problemen zijn, dan vragen we om contact op te nemen met de
kampleider. Samen vinden we zeker een oplossing.

Voor kinderen onder 12 jaar is er mogelijkheid voor aftrekking van de
belastingen. Per dag dat een kind jonger dan 12 is, mag je tot 11,20 euro
inbrengen bij de belastingen. Wij verdelen zelf na het kamp de fiscale
attesten aan onze leden onder twaalf. Het is aan jullie deze verder correct
in te vullen en in te dienen.

Veel ziekenfondsen betalen een groot deel van jeugdkampen terug. Vaak
ongeveer 5 euro per dag. Je vindt het formulier op onze website (KSA
Lichtaart > Informatie > Tegemoetkoming). Vergeet ons het formulier niet
te laten afstempelen voordat je het opstuurt.

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



Het stopt natuurlijk niet bij inschrijvingsgeld. Er wordt verwacht dat
iedereen deftig slaapgerief, eetgerief, KSA kledij en aangepaste kleding
(wandelschoenen etc.) meeneemt op kamp. Dit hoeft daarom niet duur te
zijn.
Maak een oplijsting van de spullen die je reeds hebt en welke je nog nodig
hebt. Vaak kan je bij vrienden of familie een slaapzak of luchtmatras lenen.
Veel spullen hoef je ook niet nieuw te kopen, tweedehands kan evengoed
volstaan (bv. Trekkersrugzak).
Moet je toch nieuw materiaal aankopen, neem dan zeker is een kijkje bij
Decathlon. Hier bieden ze degelijk materiaal aan tegen een schappelijke
prijs.



Bij dringende zaken kan je de kampleider of iemand van de kookploeg
telefonisch bereiken op de Kamptelefoon via het nummer 0479/40 11 97.
We willen wel nadrukkelijk vragen om ons enkel bij noodgevallen te
bellen! Houd er rekening mee dat we mogelijk ook geen verbinding
hebben, dus laat zeker een bericht na. We bellen u zo snel mogelijk terug.

Voor het kamp kan je met alle vragen en/of opmerkingen terecht bij de
kampleider:

Anton Vroemans
Dennenlaan 27A
2460 Lichtaart
0479/40 11 97
info@ksa-lichtaart.be



Jens Van der Spiegel
0495/18 60 40

Rik Puts
0468/15 37 49

Stef Van der Spiegel
0493/19 94 91

Alexander Claes
0493/19 94 91

Hanne Motten
0498/86 01 04



Lotte Van Eccelpoel
0474/08 70 74

Laura Daneels
0487/68 28 15

Anton Vroemans
0479/40 11 97

Cato Vroemans
0477/69 86 21

Giel Lenaerts
0479/84 60 52

Gerbren Puts
0494/91 00 11




