
 

  

KAMPBOEKSKE 

WITGOOR 



Kamp 2020  

Hou je vast aan de takken van de bomen want na lang wachten hebben we groen licht 
gekregen om op kamp te vertrekken.  

Hopelijk staan jullie, net zoals wij, al te popelen om te vertrekken. Samen met de Sloebers, 
Joro’s, Rojo’s, Jimmers en Simmers gaan we er weer 10 dagen een lap op geven! Maar voor 
het zover is, willen we jullie eerst inlichten over hoe het kamp zal verlopen. Dit zal natuurlijk 
lichtjes anders zijn dan de voorbije jaren. Door het vormen van deze bubbels hebben we 
besloten dat de Rojo’s ook in een tent zullen slapen dit jaar, om zo contact te vermijden tussen 
beide bubbels.  

Wie mag mee op kamp? 

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/dochter 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/zij helaas niet (meer) deelnemen. In dat geval 

betalen we het inschrijvingsgeld wel volledig terug na afgifte van een 

doktersbewijs.  

➢ Als je zoon/dochter 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/dochter 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%20FI
NAL.pdf 

➢ We vragen jullie dan ook om de medische fiche in te vullen. Deze 

komt zo snel mogelijk online. Als dit geval is krijgen jullie een mailtje  

van ons.  

➢ 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.  
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Verloop kamp 

Op kamp zullen we werken met 3 bubbels. Bubbel 1: sloebers, joro’s en hun leiding. Bubbel 2: 
rojo’s, jim, sim en hun leiding. Bubbel 3: de kookouders. In de bubbels zelf mag er normaal 
contact zijn, hier is de regel van 1,5 meter afstand niet van toepassing. Tussen de verschillende 
bubbels moet er wel genoeg afstand behouden worden.  

Maar hoe willen we deze bubbels realiseren?  

Kleurencodes: Om duidelijk te maken wat voor welke bubbel bestemd is, zullen we met 
bepaalde kleur codes werken. Blauw voor bubbel 1 en oranje voor bubbel 2.  

Materiaal: materiaal mag doorgegeven worden in een bubbel maar mag niet gebruikt worden 
door een andere bubbel tenzij het eerst goed ontsmet wordt. We zullen zorgen voor 2 koffers 
met scharen, papieren, stylo’s, stiften… Elke kist krijgt dan natuurlijk ook een sticker met de 
kleurencode. Grote materialen die niet dubbel beschikbaar zijn, zullen grondig ontsmet 
worden.  

Infrastructuur: We hebben geluk dit jaar dat we een grote kampplaats met een groot gebouw 
hebben. Op de kamers van bubbel 1 komen dan blauwe stickers zodat het duidelijk is dat 
bubbel 2 daar zeker niet binnen mag. Voor de tenten zal dit hetzelfde zijn. Er zijn een paar 
gemeenschappelijke kamers die beide bubbels mogen gebruiken (maar niet tegelijk 
natuurlijk). Als bubbel 1 de kamer heeft gebruikt zal deze eerst moeten ontsmet worden. 
Volgens het draaiboek rond zomerkampen moeten we dan de banken en stoelen ontsmetten. 
Wat betreft sanitair zullen we ook met kleurencodes werken om aan te duiden wie welk toilet 
mag gebruiken. Op deze kampplaats zijn er 6 toiletten voorzien dus dit lijkt ons wel haalbaar. 
Er zijn genoeg wasbakken voorzien voor iedereen om zich te kunnen wassen en tussendoor 
op te frissen. 

Terrein: Het terrein zal bestaan uit 2 helften. De eerste helft is waar bubbel 1 zal slapen, eten 
en spelletjes spelen. Bubbel 3 kookt ook op deze helft. Bubbel 2 heeft een groot terrein waar 
zij zullen slapen, eten en spelletjes spelen. Op elke helft zijn er dan ook wc’s, douches en 
wasbakken voorzien.  

Maaltijden: Beide bubbels eten apart. Er is zowel plaats in het gebouw als onder de shelter.  

 

 

 

 



Hygiëne op kamp  

Per groep stellen we een leider/leidster verantwoordelijk die zal zeggen wanneer de kinderen 
en leiding zeker hun handen moeten wassen. Daarnaast zal er per bubbel elke dag een 
verantwoordelijke zijn om bassins klaar te zetten en deze elke keer te verversen na een 
wasbeurt. De kinderen en leiding zullen voor en na elke activiteit hun handen moeten wassen 
dit zal ook het geval zijn bij het eten.  

Het verloop van een dag op kamp rond hygiëne 

• Voor ontbijt: handen wassen 

• Na ontbijt: handen wassen 

• Na voormiddag activiteit: handen wassen 

• Voor middag eten: handen wassen 

• Na middag eten: handen wassen 

• Na siësta: handen wassen  

• Na namiddagspel: handen wassen 

• Voor avondeten: handen wassen 

• Na avondeten: handen wassen 

• Na avondspel: handen wassen 

Wanneer je handen moet wassen, hoe je moet niezen en wie je niet mag aanraken, zal 
duidelijk worden aangeven op grote posters. Bij de aankomst zullen we deze regels duidelijk 
overlopen voor elke bubbel.  

Daarnaast zullen we ook elke dag de tenten en kamers opruimen.  

+12 zal ook mondmaskers moeten meenemen, een stuk of 5 en liefst herbruikbaar. Iedereen 
zal papieren zakdoekjes moeten meenemen, plus een pulletje ontsmettingsgel. Hierrond zal 
nog meer informatie komen.  

Ziek 

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/dochter te komen ophalen. Zorg ervoor dat je 

daartoe gedurende het hele kamp de mogelijkheid hebt.  

 

 



Vertrek  

Bij dit kamp zal het vertrek anders verlopen dan andere jaren. De joro’s, rojo’s en jim worden 
verwacht op de kampplaats op vrijdag 31 juli.  

Wij verwachten jullie op volgende uren op de kampplaats 

• Joro’s: 16u-16u30 

• Rojo’s: 17u-17u30 

• Jim: 18u-18u30 

De kindjes en de bagage zal dus moeten gebracht worden door de ouders. We hebben deze 
beslissing genomen omdat bubbel 1 en bubbel 2 niet op hetzelfde vervoersmiddel mag zitten. 
Dit zou een heel grote kost vormen voor ons. De sloebertjes worden verwacht op de 
kampplaats op dinsdag 4 augustus vanaf 14u.   

 

Wanneer u meerdere kinderen heeft in verschillende groepen mag u ze natuurlijk beide 
afzetten op het moment dat het jongste kind moet worden gebracht.  

Wij zullen een ‘Kiss & Ride’ organiseren op de kampplaats waar jullie je oogappel(s) veilig zal 
kunnen afzetten. Dit doen we om extern contact te vermijden.   

Info over het voorkamp van de Sim zal persoonlijk gecommuniceerd worden naar de ouders 
van de Sim. 

Afhaaldag  

Op zondag 9 augustus worden alle kinderen opgehaald door hun ouders. Dit jaar zal er geen 
eindtoneel plaatsvinden en dus ook geen BBQ. Dit om de bubbels te respecteren. 
Afhaalmomenten: 

Jullie mogen opgehaald worden op volgende uren op de kampplaats. 

• Sloebers: 13u-13u30 

• Joro’s: 14u-14u30 

• Rojo’s: 15u-15u30 

• Jim: 16u-16u30 

• Sim: 17u-17u30 

Wanneer u meerdere kinderen heeft in verschillende groepen mag u ze natuurlijk beide 
meenemen op het moment dat het jongste kind moet worden afgehaald. 

 



Extra informatie 
Dit plan is volledig gebaseerd op het draaiboek voor zomerkampen. Hier staat de link 
(www.ksa.be/corona) van het draaiboek voor als jullie dit zelf eens zouden willen lezen. Als 
jullie nog vragen hebben mogen jullie deze sturen naar ons e-mailadres: leiding-ksa-
eine@hotmail.com.  

Camion  

 
Ook dit jaar beschikken we over een camion om onze bagage naar de kampplaats te 
vervoeren, maar let op want dit zal anders zijn dan vorige jaren.  
 

- Sloebers, joro’s, rojo’s en jim nemen zelf hun bagage mee naar de kampplaats.  
- Jim: mag hun fiets meegeven op de camion.  
- Sim: mag hun bagage meegeven op de camion.  

 
Jim komt hun fiets brengen om 19u op 30 juli. 
 
Sim komt hun bagage brengen om 18u op 30 juli. 
 

Uniform  
 

Wat uiteraard niet mag ontbreken om ons kamp helemaal te doen slagen, is een KSAuniform 
dat helemaal in orde is! Als rasechte jeugdbeweging zijn we terecht apetrots op deze 
jarenlange traditie en dat willen we vanzelfsprekend niet verloren laten gaan. Het maakt ons 
herkenbaar in het straatbeeld, schept een gevoel van samenhorigheid en is een uiting van 
onze dagelijkse discipline op kamp. We vragen van ieder lid en leid(st)er om op kamp elke 
ochtend perfect in uniform in het vierkant te verschijnen. Maar wat houdt dat nu precies in, 
een KSA-uniform?  
 
1. Een blauw KSA-hemd met bijhorend oranje sjaaltje rond de arm  
2. Een korte BLAUWE broek/rok  
 
KSA-pull en T-shirt zijn niet verplicht voor het uniform maar het is natuurlijk altijd leuk en 
handig om ze mee te hebben. Ideaal om te ravotten en lekker warm te hebben op een 
avondspel. Vooral de kleur van de broek of rok is de laatste jaren een beetje verwaterd. 
Daarom willen we aan iedereen vragen dit jaar voldoende korte blauwe broeken en/of rokken 
te voorzien.  
Let op: dit is louter speelkledij! Een oude afgesneden jeansbroek is het kledingstuk bij uitstek 
of een spotgoedkoop broekje uit een of andere winkel volstaat. Je mag al je kleurrijke shortjes 
natuurlijk nog steeds meenemen, maar enkel ’s ochtends vroeg bij de vierkantsformatie 
vragen we in het blauw te verschijnen. Dit zal een extra inspanning vragen van zowel de leden 
als de leiding maar we zijn ervan overtuigd dat we deze traditie niet verloren mogen laten 
gaan en dat we ze hoog in het vaandel moeten dragen! Heb je nog geen KSA-hemd? Je kan er 
één aankopen bij leidster Frauke en leider Leander. Best op voorhand bellen naar het nummer 
0468/108 419. We hopen alvast iedereen in volledig uniform te mogen verwelkomen bij 
vaankomst op 31 juli!  

http://www.ksa.be/corona
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Er is post…  

 

Wie zijn/haar oogappel graag verrast met een briefje of kaartje, kan dat doen op volgend 
adres:  
 
KSA Eine t.a.v. …. Eersels 120 2480 Dessel  
 
Gelieve geen snoep, chips of andere lekkernijen op te sturen in een postpakket. De kinderen 
worden 10 dagen lang verwend door onze kookouders.  
 

Aandachtspunten  
 

WATERDICHT  
Zorg ervoor dat je voldoende regenkledij meeneemt. Helaas is het weer in België zeer grillig, 
maar jullie leiding zal er alles aan doen om de zon te laten schijnen boven Oudsbergen. Ook 
het verpakken van de rest van de kledij in bijvoorbeeld plastiekzakjes is een goed idee.  
 
MERKEN  
Merk de kledij van uw kind zoveel mogelijk. Elk jaar blijft er namelijk een hoop kledij liggen. 
Deze immense klerenhoop willen we graag wat kleiner maken. Bij het uitladen van de camion 
is er een mogelijkheid om de verloren kledij te bekijken. Zorg er ook voor dat je kind geen 
peperdure merkkledij meeheeft op kamp. Zorg voor kledij die tegen een stootje kan en geef 
ook enkele kledingstukken mee die kapot mogen gaan.  
 
ZAKGELD  
Dit jaar zullen we niet op dagtocht gaan dus de Sloebers, Joro’s en Rojo’s moeten geen zakgeld 
meenemen. De Jim zorgt best voor zo’n 20 euro, de Sim spreekt een bedrag af met hun leiding 
in verband met hun voorkamp.  
 
IDENTITEITSKAART/KIDS-ID  
De identiteitskaart of kids-ID wordt opgehaald door de leiding op de trein, zorg dus dat deze 
niet al te ver zit in de handbagage.  
 
LUIZEN 
Omdat iedereen op kamp vaak dicht bij elkaar zit, kan het wel eens gebeuren dat er luizen 
worden doorgegeven. Omdat dit op kamp zeer vervelend is en we door de behandeling van 
de luizen ook veel tijd verliezen, willen we dit vermijden. Daarom willen we jullie vragen om 
het haar van de kinderen eens goed te checken vooraleer ze op kamp vertrekken. Dit zou ons 
goed helpen!  
 

 
 
 



Wat mee te nemen?  
 

Ieder jaar opnieuw is er de vraag: "Wat moet ik nu toch allemaal meenemen op kamp?".  
 
Wij helpen jullie een handje met een handig lijstje.  
Vergeet niet: op kamp kan alles vuil worden!!!  

- veld/kampeerbed  
- slaapzak - hoofdkussen (en kussensloop)  
- pyjama of slaapkleedje 
- pantoffels/slippers/makkelijke schoenen/…  
- stevige wandelschoenen - sportschoenen  
- voldoende ondergoed 
- kousen  
- T-shirts  
- voldoende korte en lange broeken  
- sportkledij  
- regenkledij  
- warme truien  
- zwemgerief  
- zakdoeken  
- zak voor vuil linnen 
- zonnepet en eventueel zonnebril  
- zonnecrème  
- rugzak voor dagtocht, liefst één met stevige draagriemen (dus geen fijne koordjes!)  
- washandje en handdoeken  
- zeep, shampoo, kam  
- tandpasta en tandenborstel 
- bestek  
- gamel of bord (liefst onbreekbaar of plastiek)  
- 2 drinkbekers (liefst onbreekbaar of plastiek)  
- drinkbus  
- zaklamp (controleer zeker nog eens de batterijen!)  
- zakgeld (hoeveel hangt af van de groep waarin je zit)  
- identiteitskaart/kids-ID (af te geven aan de leiding net voor vertrek)  
- cd’s van jouw favoriete muziek (wel goed je naam op elke cd schrijven!)  
- KSA-uniform: hemd, sjaaltje en korte blauwe broeken/rokken (meerdere korte 

blauwe broeken/rokken meenemen, kan zeker geen kwaad)  
- Onderwaterwereld verkleedkledij 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kampverhaal 
In één van de zeven zeeën, ver van de kustlijn en diep in het water ligt het 

koninkrijk van koning Neptunus en koningin Neptuna. Het rijk staat bekend 

voor zijn pracht en praal en zijn kleurrijke koraalriffen. Er wonen niet alleen 

vissen maar ook kwallen, schildpadden, zeepaardjes en noem maar op! Iedereen 

was er gelukkig en leefde in vrede samen. Maar alles veranderde toen er een 

groot onheil over het rijk kwam…. 

Op een mooie ochtend toen de koning zijn ontbijt aan het eten was, de kinderen 

naar de vissenschool vertrokken en de postoctopus de kranten aan het uitdelen 

was, was er plotseling een hels kabaal!  

         !!!BOEM!!! 

Iedereen in het rijk had het gehoord, maar niemand wist waar het vandaan 

kwam. Ook voor de koning en de koningin was het geluid een raadsel. Niet veel 

later zagen alle zeewezens een dikke zwarte vloeistof neerdalen in het 

helderblauwe water. De zwarte vloeistof verspreidde zich zo snel dat het hele 

rijk na enkele minuten pikzwart leek. Iedereen in het rijk  begon te hoesten en te 

kuchen. De koning en koningin wisten niet wat gedaan, ze hadden zo veel 

vragen waar ze het antwoord niet op kenden. Wat was dat geluid? Wat is die 

zwarte vloeistof? Waarom wordt iedereen ziek? Ze wisten dat maar 1 persoon in 

het hele rijk hen kon helpen: Heksélène, de befaamde heks. Toen ze bij haar 

aankwamen stond ze hen al op te wachten en zei ze:  

Geliefde majesteiten, uw angsten zijn terecht! Er is iets 

verschrikkelijks gebeurd dat ernstige gevolgen kan hebben als er 

niets aan gedaan wordt. Een groot voorwerp afkomstig van de 

mens is niet ver van dit rijk ontploft boven water waardoor er 

een zwarte vloeistof is vrijgekomen in het water. Deze vloeistof 

noemt de mens ‘olie’. Olie is zeer giftig voor zeewezens zoals 

wij, het zorgt er voor dat wij niet meer kunnen ademen en zeer 

ziek worden. Als de olie niet verdwijnt kan het zelfs leiden tot 

onze dood!  

Bij het horen van dit nieuws waren de koning en de koningin buiten zinnen. Ze 

vreesden het ergste voor hun zeerijk en voor het leven van alle wezens die er in 

woonden. Gelukkig was Heksélène nog niet klaar met haar zegje. Ze ging 

verder:  

Maar majesteiten, nog niet alles is verloren. Als u exact doet wat 

ik u zeg, kan dit rijk nog gered worden. Er bestaat namelijk een 

middel tegen deze vervuilende olie, de AEGIS genaamd. Dit is 



een middel dat er voor zal zorgen dat de olie uit het water 

gefilterd wordt en dat alle zieken weer gezond zullen worden. 

Om zo een AEGIS te maken, heb ik zeven ingrediënten nodig. 

Elk ingrediënt kan je vinden in een bepaalde zee van de zeven 

zeeën. Er zullen er dus e een reis moeten maken door deze zeven 

zeeën om alle ingrediënten te verzamelen… 

Heksélène vertelde nog welke ingrediënten er precies gehaald moesten worden 

en waar die te vinden waren. De koning en de koningin hadden weer hoop en 

wisten wat hen te doen stond. Ze lieten de klokken luiden zodat elk wezen van 

het rijk wist dat ze aan het paleis moesten verzamelen. De koningin sprak de 

menigte toe en informeerde het volk over wat ze van Heksélène hadden geleerd. 

Daaraan voegde ze het volgende toe:  

Om de ingrediënten te verzamelen zullen er dus een paar een 

toch door de zeven zeeën moeten ondernemen. wie die paar zijn, 

wordt beslist door een loting. Dit wil zeggen dat alle namen van 

alle wezens van dit rijk zullen worden opgeschreven en in een 

grote bokaal zullen worden verzameld. Daarna zal ik 3 namen uit 

de bokaal trekken. Deze zullen dan als uitverkorenen de zware 

maar nobele taak op zich nemen. Laten we beginnen… 

 

De koningin draaide en grabbelde in de reusachtige kom tot ze 3 kaartjes had 

getrokken. Iedereen wachtte in spanning af op het moment waarop de koningin 

eindelijk de 3 namen zou uitspreken. De koningin keek op en riep zonder aarzel: 

!!!Geachte zeewezens, de drie uitverkorenen zijn………  

 
 
 
 

………….. wie de drie uitverkorenen zijn en of ze de tocht zullen doorstaan en zo 

het rijk zullen redden, zien jullie op kamp! 
 


