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Voorwoord: op kamp met coronamaatregelen
Beste (oud-)KSA’ers, ouders en sympathisanten,
Net als jullie, hebben ook wij ons moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit die is ontstaan
de laatste tijd. We hebben afgelopen weken al verschillende evenementen moeten
uitstellen of aanpassen zoals het jaarlijkse feestweekend en onze fantastische wafelverkoop.
Gelukkig hebben we de mogelijkheid gekregen om dit jaar toch af te sluiten met het
hoogtepunt van elk jaar, het Groot Kamp.
En ook dit jaar zal het kamp memorabele momenten opleveren waar we over 5 jaar nog
steeds over praten rond het traditionele vuurtje. Op kamp maak je vrienden en doe je
dingen die je nooit verwacht had te doen. Dit kan gaan van het klaarmaken van je eigen
eten, boven een vuur dat je zelf hebt aangestoken, tot het wandelen door de bossen naar
plekken waarvan je niet wist dat ze bestonden. Dit zijn gebeurtenissen waar we het hele jaar
op wachten en het worden herinneringen die we zullen blijven onthouden.
Het zijn echter speciale tijden, dus het zal ook een speciaal kamp worden. De veiligheid van
al onze leden is natuurlijk onze prioriteit en dus het eerste wat we hebben gedaan is kijken
hoe we de maatregelen het best kunnen toepassen. Eens dat we zeker waren dat we dit
konden, zijn we beginnen denken hoe we het kamp toch zo leuk mogelijk konden maken,
ondanks dat het anders zal zijn.
Hoe we plannen dit allemaal uit te voeren, kan je lezen op de volgende pagina’s van dit
kampdaghet. Zoals jullie zullen lezen, zal niets hetzelfde zijn en we raden het dus aan om
rustig je tijd te pakken en dit Daghet van het begin tot het einde door te nemen. We hebben
geprobeerd alles zo duidelijk en zo uitgebreid mogelijk uit te leggen, zodat iedereen met een
gerust hart op kamp kan gaan.
Verder bedank ik graag alle ouders, (oud)-leiding en sympathisanten die de laatste dagen
hebben geholpen met de laatste praktische dingen uit te werken en dit Daghet tot bij u te
brengen. Zonder hen zou er geen Groot Kamp zijn en zouden we verder van huis zijn.
Ik wens iedereen veel leesplezier en uiteraard een fantastisch kamp!
Stevige KSA-groet,
Ward Leysens
Kampleider Groot Kamp
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Bubbels! Overal bubbels!
Als jeugdbewegingkamp zijn wij genoodzaakt om te werken in bubbels. Deze bubbels
mogen maximaal 50 personen bevatten en mogen niet overschreden worden. Contact
binnen deze bubbels is toegestaan, maar contact tussen verschillende bubbels is verboden.
Wij zijn daarom volop bezig met ons kamp volledig aan te passen aan deze bubbelwerking.
Zo kunnen we maximaal werken aan de veiligheid van de kinderen en tegelijk een geweldig
kamp voor hen organiseren! Dit zal meer dan verdiend zijn na maanden thuis zitten.

Groot kamp
We gaan normaal met meer dan 150 personen op groot kamp. Daarom zullen we de leden
strikt moeten opsplitsen.
We zullen op groot kamp hoogstwaarschijnlijk 5 bubbels vormen. De eerste 3 bubbels zullen
bestaan uit de verschillende bannen (JKN, KN en JHN) en hun leidingsploeg. De hernieuwers
en vernieuwers vormen een 4e bubbel en ondersteunen de actieve leiding terwijl er een
veilige afstand wordt behouden. De keuken vormt de vijfde bubbel. Zij moeten volledig
gescheiden blijven omdat zij het meest in contact komen met externen. Onze
eetgelegenheden zullen hier ook volledig op voorzien zijn!
Gedurende het hele kamp zullen deze 5 bubbels strikt gescheiden van elkaar leven. Elke
bubbel krijgt zijn eigen slaaptenten, sanitair en eetconstructie. Uiteraard geldt dit ook voor
hun leiding, anders zouden onze maatregelen niet veel uithalen. De leiding zal er zeker voor
zorgen dat deze regels goed aangehouden worden door al jullie flinke kinderen. We vragen
u dan ook om uw kinderen er nu zeker al op te wijzen dat dit kamp anders zal zijn en dat ze
in hun bubbels blijven op kamp! Zo kunnen we ons allemaal even hard amuseren zonder
tegenslag!
Verder hebben we ons helaas moeten realiseren dat het niet mogelijk is om een kamp van
10 dagen te geven in de verschillende bubbels. We hebben proberen zoeken naar een
oplossing met aandacht voor zowel leden als leiding. We zijn tot het volgende resultaat
gekomen: omdat de Jonghernieuwers zowel hun fietstocht als hun meerdaagse verliezen
nemen we hen graag al iets vroeger mee op kamp. Zij zullen samen met de leiding al op 15
juli vertrekken met de trein en eens aangekomen hun eigen terrein opzetten. Omdat de
omstandigheden het niet anders toelaten, zullen we het kamp vroeger moeten afsluiten dan
we hadden gehoopt en dit op 25 juli. Het kamp zal dus voor alle leden met 3 dagen worden
ingekort, iets dat ook wij betreuren.
Indien er broertjes of zusjes in verschillende bubbels zitten, is dit geen probleem. U kan ze
allebei afzetten op kamp, waar zij gescheiden zullen worden van elkaar. Ze komen dan voor
een volledige week in een verschillende bubbel en zodra ze thuiskomen, houden deze
bubbels op.
Wij beseffen dat deze maatregelen niet licht zijn, maar we hopen er toch een fantastisch
kamp van te maken voor onze Jongknapen, Knapen en Jonghernieuwers. De leiding kijkt er
alvast enorm naar uit om op kamp te gaan en hopelijk jullie ook. We zien jullie heel graag
aankomen op het terrein binnen een maand!
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Algemene informatie
Wie
Jongknapen, Knapen, Jonghernieuwers, Vernieuwers en Hernieuwers

Wanneer
•
•
•

Jongknapen & Knapen: zaterdag 18 juli tot zaterdag 25 juli
Jonghernieuwers: woensdag 15 juli tot zaterdag 25 juli
Vernieuwers & Henieuwers: Woensdag 15 juli tot vrijdag 31 juli

Waar
•

Mirwart
Adres: Centre d’Hébergement et des loisirs, Rue du Moulin 4 6870 Mirwart

Begin van het kamp
•
•

•

JHN, VN en HN vertrekken 15 juli met de trein richting Mirwart, de plaats en tijdstip
van afspraak zal door de leiding worden meegedeeld.
Voor de JKN en KN begint het kamp 18 juli, omdat dit een zaterdag is vragen we dit
jaar aan de ouders om 2 keer met de auto te rijden. De JKN worden om 11u
verwacht en de KN om 12u.
We vragen om niet te lang te blijven nadat jullie jullie kinderen hebben afgezet, zo
vermijden we teveel volk op het kampterrein.

Belangrijk: indien uw kinderen niet tot dezelfde bubbel behoren is dit geen probleem. U kan
dan gewoon uw kinderen allebei op één van beide uren afzetten en weer vertrekken. De
leiding zal hen dan bezighouden tot al hun vriendjes er zijn!

Einde van het Kamp
Het Kamp eindigt voor de leden zaterdag 25 juli. We zouden dus aan jullie vragen om ook
deze keer uw kinderen op te halen met de auto. We weten dat dit voor sommigen niet
praktisch is, maar hebben ervoor gekozen om treinritten met zo’n grote groep te vermijden
om zo onnodig contact met externen te vermijden. Het exacte uur om de leden af te komen
halen zal later nog worden gecommuniceerd.

Mondmaskers
Wij vragen u om tijdens het brengen en het afhalen van uw kind een mondmasker te
dragen. Dit is een regel die wij immers strikt moeten volgen van de overheid. Gelieve het
mondmasker te dragen vanaf u het terrein betreedt. Ook de leiding zal op deze dagen
voorzien zijn van mondmaskers en handschoenen.

Bagage
Dit is enkel voor de JHN, VN en HN die de trein pakken richting het kamp. Zij mogen hun
bagage 14 juli om 16u aan het lokaal afzetten en dit zal met de camion worden
meegevoerd. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, stellen we een circulatieplan op
dat we nog op een verder tijdstip met u zullen meedelen.
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Slapen
•
•
•

Op een veldbed of luchtmatras in tenten voor JKN
Op gesjorde bedden in tenten voor KN (neem dus een matje mee!)
Op gesjorde stapelbedden in tenten voor JHN, VN en HN

Noodnummer
Bij ernstige gevallen van uiterste nood kan u ons tijdens groot kamp steeds bereiken op het
nummer 0478426005 (Ward) of 0486430986 (Seth).

Kampadres
Om uw spruiten / kleinkinderen / liefkes per brief / kaart / postpakket /… te contacteren
(mooie woordjes toeschrijven, een doos snoep toezenden die we dan over heel de bond
verdelen, extra sokken opsturen, een extra portie zakdoeken tegen de hooikoorts), stuurt u
alles naar:
Jongeheer/Juffrouw
KSA Vlaamse kerels Zwijndrecht
Service Centre d'Hébergement de Mirwart
Rue du moulin 4
6870 Saint-Hubert
België

Het adres van de brieven is niet hetzelfde als het kampterrein zelf. Hier is een foto van het
kampterrein waar we jullie verwachten.

kampterrein
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Mag mijn kind mee op kamp?
Indien uw kind 5 dagen voor het kamp, of minder, ziek is geweest of 2 weken voor aanvang
van het kamp contact met een gekende coronapatiënt heeft gehad, zal hij/zij jammer
genoeg niet mee mogen op kamp. Dit zijn strikte vereisten van de overheid en we vragen
daarom ook aan alle ouders om hier streng in te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de
ouders om in het geval van symptomen deze laatste dagen voor het kamp de leiding te
contacteren en de zoon/dochter niet mee te sturen op kamp, hoe jammer dat ook is. De
gezondheid van de andere aanwezigen mag niet in het gevaar komen.
Indien uw kind een risicopatiënt is, zal hij/zij ook mee mogen op kamp. U zal wel op de
medische fiche moeten aanduiden dat uw kind toestemming heeft van zijn/haar huisarts.

ISI-kaart
Vergeet tenslotte zeker niet de ISI+-kaart van uw kind af te geven bij aankomst. Wij zullen
deze bijhouden gedurende het hele kamp en veilig aan u terugbezorgen wanneer u uw kind
terug komt ophalen.

Medische fiches
De medische fiches voor dit kamp zien er lichtjes anders uit. Daarom vragen we ook aan
iedereen (zowel oude als nieuwe leden!) om opnieuw de medische fiche in te vullen
alvorens je op kamp vertrekt. Dit vragen we om zeker en vast goed op de hoogte te blijven
wat de gezondheid van uw kind betreft.
De medische fiches vindt u onder ‘inschrijvingen’ op onze website. Wanneer u naar onder
scrolt ziet u daar alle informatie staan. Wij vragen dit jaar om zoveel mogelijk het medische
fiche digitaal door te sturen naar administratie@ksazwijndrecht.be. Indien dit niet lukt, kan
je een papieren versie afgeven bij aanvang van het kamp.
Vul de medische fiches zeker en vast goed in. Beter te veel info dan te weinig!

9

Kampprijzen
Groot kamp
•
•
•

De kampprijs voor de JKN & KN bedraagt €100
De kampprijs voor de JHN bedraagt €130
De kampprijs voor de VN & HN die op:
o Voorkamp, kamp en nakamp gaan bedraagt €150
o Voorkamp en kamp gaan bedraagt €100
o Kamp en nakamp gaan bedraagt €135
o Kamp gaan bedraagt €85

Solidariteitsbijdrage
Om het kamp volledig aan te passen aan de nodige hygiënische maatregelen, zullen we veel
beschermend en desinfecterend materiaal moeten aankopen. Deze middelen zijn niet
goedkoop, waardoor de kosten van ons kamp toch wel wat gaan oplopen. We vragen
daarom voor een solidariteitsbijdrage van €10. Deze bijdrage is een voorstel van KSA
Nationaal en is volledig vrijblijvend. Uw kinderen zullen zeker niet minder faciliteiten of
beschermend materiaal ontvangen indien u dit bedrag niet stort. Dit kleine extra bedrag is
enkel en alleen om onze extra kosten een beetje te dekken. Dit geld wordt enkel en alleen
gebruikt voor de extra aankopen die COVID-19 met zich meebrengt. We hebben er
uitdrukkelijk voor gekozen om deze bijdrage vrijblijvend te maken om er voor te zorgen dat
onze zomerkampen voor iedereen toegankelijk zouden zijn. KSA is er voor iedereen.
Aangezien jullie zelf de enige zijn die jullie eigen situatie ten gronde kennen, vertrouwen we
op jullie eigen oordeel om deze bijdrage al dan niet te leveren.

Cumul
•
•
•
•
•

HN die op micro kamp, klein kamp, voorkamp, kamp en nakamp gaan, €230.
HN die op micro kamp, voorkamp, kamp en nakamp gaan, €170.
VN & HN die op klein kamp, voorkamp, kamp en nakamp gaan, €215.
VN & HN die op klein kamp, voorkamp en kamp gaan, €175.
VN & HN die op klein kamp, kamp en nakamp gaan, €215.

Z-pas
Indien je in het bezit bent van een Z-pas, krijg je 75% vermindering op alle kampprijzen.
Voor Jongknapen en Knapen komt dit op €25 en voor de Jonghernieuwers op €32,5.

Problemen?
Indien het betalen van de kampprijs een probleem blijkt te zijn mag u altijd mailen naar
opkamp@ksazwijndrecht.be om een regeling te treffen en bijvoorbeeld in schijven te
betalen.
Tegenwoordig kan je bij je ziekenkas een heel deel van het kampgeld terugkrijgen. Wij
regelen hiervoor de papieren, deze zal u dan verkrijgen in het begin van het volgende
werkjaar. Vervolgens kan u deze dan binnenbrengen bij de ziekenkas.
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Inschrijven, betalen en medische fiche
Betalen
U stort het juiste bedrag vóór 28 juni met vermelding van groot kamp, naam en voornaam
van de ingeschrevene(n) op rekening:
IBAN: BE10 7510 0320 7104, BIC: AXABBE22 van KSA Zwijndrecht.
Vb: Tommeke Pieters van de Jongknapen oranje gaat op Groot Kamp -> Mededeling
storting: GK JKNO PIETERS TOM
* Kampen:
➢ Groot kamp: GK

* Bannen:
➢ Jongknapen ornaje: JKNO
➢ Jongknapen blauw: JKNB
➢ Knapen: KN
➢ Jonghernieuwers: JHN
➢ Vernieuwers: VN
➢ Hernieuwers HN

Inschrijven
Je moet niet enkel betalen. Je moet je kinderen natuurlijk ook inschrijven. Het
inschrijvingsformulier hiervoor vindt u op onze site. Ga met je muis over het vakje ‘Info’
staan. Kies voor de optie ‘inschrijvingen’, wanneer u naar onder scrolt ziet u daar nog eens
alle informatie over het inschrijven voor de kampen. Volg daar de verdere stappen.

Medische fiche
Het laatste papier dat in orde moet zijn voor 28 juni is de medische fiche.
Deze vindt u onder ‘inschrijvingen’ op onze website. Wanneer het voor u niet mogelijk is
deze digitaal in te vullen, kan u steeds een papieren versie afgeven bij de aanvang van het
kamp. We vragen hier echter wel om zeker online in te schrijven als dit mogelijk is.
Indien uw kind een risicopatiënt is, zal hij/zij ook mee mogen op kamp. U zal wel op de
medische fiche moeten aanduiden dat uw kind toestemming heeft van zijn/haar huisarts.
Pas wanneer het geld gestort is, het inschrijvingsformulier ingevuld is en we de medische
fiche hebben ontvangen, is de kampinschrijving volledig. Bij vragen kan u altijd terecht bij
opkamp@ksazwijndrecht.be.
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Wat neem ik mee?
Slaapgerief
•
•
•
•
•

Slaapzak (met eventueel een dekentje voor de koulijders)
Veldbed of dikke luchtmatras voor de JKN
Opblaasbaar isolatiematje en yogamatje voor KN, JHN, VN & HN
Nachtgewaad: pyjama, japon, …
Een troeteldier om de lange eenzame nachten veilig door te komen

Eetgerief
•

•
•
•

2 gamellen
o Een gamel heeft altijd de voorkeur boven een bord of een kom. Met een
gamel kunnen de leden zelf hun eten halen zonder hun handen te
verbranden!
Drinkbeker (liefst niet breekbaar!)
Bestek: mes, vork, soeplepel en eventueel ook een theelepel
Keukenhanddoeken voor de afwas

Wasgerief
•

In een handig toiletzakje:
o Washand, handdoek en badhanddoek
o Zeep, shampoo (ecologisch afbreekbaar om de omgeving te sparen), kam en
haarborstel
o Tandenborstel, tandpasta en beker

Kledij
•
•
•
•
•
•
•

T-shirts
Enkele korte en lange broeken
Dikke, warme truien voor kille zomeravonden
Genoeg kousen
Voldoende proper ondergoed
Regenkledij
Zwembroek of badpak
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Schoeisel
•
•
•
•

Goede, ingelopen stapschoenen
Sportschoenen
Laarzen voor eventuele natte praktijken of degelijke bottines
Pantoffels of sandalen

Uniform
•

Het uniform is verplicht en bestaat uit het blauwe hemd en de oranje das.
o Bij warm weer is ook het T-shirt in combinatie met de oranje das toegelaten.

Allerlei
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende zakdoeken!
Zaklamp
Zak voor vuile kleren
Beschermende zonnecrème is zeker geen overbodige luxe
Verkleedkeren in thema mag je altijd meebrengen, maar je hoeft niks te kopen.
Een drinkbus voor op droge tochten
Een boek of strips, om iets te lezen tijdens de siësta
Postzegels en eventueel enveloppen en papier
Een klein rugzakje voor op daguitstap

!!!!Belangrijk!!!!
Zorg dat alle kledingstukken, bekers, gamels, bestek, zaklampen....gemerkt zijn met de
naam van de eigenaar. Zo bespaart u ons en uzelf veel zoekwerk achteraf bij de typische
berg verloren gerief en vooral bij de allerjongsten gedurende het kamp!
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Groot kamp 2020 @ Mirwart
Kampthema

Het gaat gebeuren…
Cleo opent haar ogen, krabbelt overeind en kijkt om haar heen. Waar is ze? Ze
roept Bes. Geen reactie. Ze roept nogmaals. Bes is nergens te zien. Ze weet
niet waar ze is. Waar ze ook kijkt, niets dan zand. Woede borrelt in haar op
wanneer ze Bes nog luider roept. De wind waait het zand tot in haar ogen & haar
mond. Ze stopt algauw met roepen, het heeft geen zin. Bes is er niet. In haar
gedachten bedenkt ze al verschillende manieren die Bes zullen leren
ongehoorzaam zijn, ze overloopt in gedachten al de verschillende straffen en
glimlacht bij de gedachte. Maar algauw slaat haar woede om in angst. Bes heeft
haar nog nooit genegeerd. Bes is er altijd. Waarom is ze er nu niet? Ze knijpt haar
ogen tot spleetjes en kijkt om zich heen. Nergens een herkenningspunt te zien.
Hoe is ze hier zelfs beland? Het is donker, de sterren verlichten de hemel maar
bieden geen enkel houvast. Na er even over te hebben nagedacht besluit ze maar
op weg te gaan, op zoek naar iets van schuilplaats.
Het duurt niet lang of aan de horizon is een gloed te zien. Van ver is het te zien dat
het haar stad is. Alexandria. Dat besef geeft haar nieuwe kracht en al snel stapt
ze sneller & sneller. Eindelijk gered! Maar wanneer ze dichter en dichter komt,
merkt dat ze dat er iets niet klopt. Het is muisstil. Ze is nu al een uur aan het lopen
en nog niemand tegengekomen. Zelfs midden in de nacht is er altijd wel ergens iets
aan het gebeuren. Wanneer ze een volgende heuvel oversteekt, ziet ze wat zelfs
haar grootste nachtmerrie niet kan overtreffen. Alexandria brandt. Wat voor haar
ligt is niets meer dan een ruïne. Vlammen, rook & hopen stenen die ooit huizen
waren zijn de enige dingen die haar gezelschap houden in deze nare, enge
nachtmerrie. Ze valt op haar knieeën. Dit kan niet. Haar stad. Haar familie, haar
slaven, haar alles.
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Een fluisterstem doet haar terug opstaan. Ze kan niet verstaan wat er haar wordt
gefluisterd, maar dat het van de stad komt is duidelijk. Ze strompelt verder, de
tranen zo nu en dan wegvegend met haar mauw. De rook prikt in haar ogen, ook al
zijn haar tranen op. Ze staat aan de rand van de stad, de vuren branden, alsof ze
dat altijd hebben gedaan en altijd zullen doen. Hier stopt haar moed. De moed van
de grote Cleo is niet genoeg om haar verder te brengen dan deze grens. Alles ligt
in puin. Ze gaat liggen, in de hoop dat de tranen terug zouden komen. Om haar
toch iets van verdriet te kunnen bieden. Maar ze komen niet. Ze ligt in haar eentje,
aan de rand van wat ooit een prachtige en grootse stad is geweest.

Cleo schrikt wakker. Ze weet wat dit betekent. Toen ze deze nachtmerrie een
tweede keer had, was de angst haar al bijna teveel geworden. Een droom die
tweemaal terugkomt, dat weet het kleinste kind, is niets meer dan een blik op de
toekomst. Dat wat haar al dagenlang angst aanjoeg en wat ervoor zorgde dat ze
bang was om te gaan slapen, was gebeurd. Wanneer Bes haar kamer binnenkomt,
heeft Cleo het zelfs niet door, zo diep is ze in haar gedachten verzonken. Er komt
onheil aan. En een groot onhiel.
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Groot Kamp Kampkader
Kampleiding
Ward Leysens
Crea
Antoon Van Lommel
Siel Jorissen
Diete Verstraete
Materiaalmeesters
Anke D’Olislager
Simon Schadron
Seth Jorissen
Wouter Delhasse
Ward Leysens
Keuken
Fons Maes
Thomas De cleen
Rebecca Senft
Jasmine Verschueren
Robbe Leysens

Seth Jorissen
EHBO
Anke D’Olislager
Jozefien Nietvelt
Pieter De Gendt
Penningmeester
Anton Dumez

Gerben Coninckx
Lennert Vandeputte
Michiel Vanhooydonck
Gil Croonen

Jongknapen Oranje
Kristof Vanhooydonck
Quinten Van Passen
Lies De Schepper
Anton Dumez

Jongknapen Blauw
Siel Jorissen
Wouter Delhasse
Antoon Van Lommel
Ward Leysens

Jonghernieuwers
Tom Colman
Seppe Peeters
Ben De Meyer
Wannes De Schepper

Vernieuwers
Robin Verstraete
Jozefien Nietvelt

Knapen
Floris Verstraete
Odiel Hooybergs
Pieter De Gendt
Ben De Meulemeester
Lotte Peeters
Hernieuwers
Tjen De Nys
Jason Beaumont
Sven Schadron
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Vragen?
Heeft u het daghet goed doorgenomen, maar zit u nog steeds met vragen?
Geen probleem, hieronder staan enkele mogelijkheden tot vragen stellen.
Kijk zeker eerst even op onze website (www.ksazwijndrecht.be). Hier is een nieuwe pagina
voor FAQ, wij zullen hier antwoorden weergeven op vragen die vaak aan ons gesteld
worden. Misschien zit uw vraag hier al tussen en kan deze simpelweg worden opgelost door
het antwoord hierop te lezen!
•
•

U kan mailen naar opkamp@ksazwijndrecht.be. We doen ons uiterste best om uw
vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.
Moest u geen antwoord krijgen op uw mail of uw vraag staat niet in het lijstje van de
FAQ op de site, kan u nog steeds bellen met onze bondsleider, Floris Verstraete. U
kan hem bereiken op het nummer +32471328211 (liefst na 18u, zo breng je hem niet
uit zijn concentratie tijdens het leren).
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Colofon

Verantwoordelijk uitgever
VZW Vlaamse Kerels, Richard Orlentstraat 43
2070 Zwijndrecht, België

Eindredactie en vormgeving
Werkgroep Communicatie

Met dank aan
KSA/ZOK-redactie
Tekst: De kampleiding & Werkgroep Communicatie
Afbeeldingen: Iedereen
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