
 

 

 

 

 

KSA ‘Zonnewaarts Op’Dilsen 

12 – 20 juli 2021 
Zele 

 



Beste ouders en leden!! 

 

Viola, ’t werkjaar is alweer voorbij gevlogen!! 

Iedereen is bezig met zijn examens, de laatste 

toetsen aan ’t afwerken. Binnenkort moet je 

misschien afscheid nemen van je oude school, van 

al je vriendjes en vriendinnetjes. 

 

MAAR GEEN NOOD, ’T KSA-KAMP KOMT ERAAN! 

 

Dit jaar gaan we op kamp naar Zele, en dit van 

12 juli tot 20 juli. 

We kunnen jullie één ding vertellen, ’t gaat 

fantastisch worden. 

We gaan met jullie op bezoek naar het 

prachtige leven van de zeevaart. 

 

We gaan nog niet teveel verklappen natuurlijk, 

om alles te weten te komen zullen jullie zelf 

gepakt en gezakt richting KSA-Kamp moeten 

vertrekken. 



Wat heb je zeker nodig voor 

deze 9-daagse? 

Dagelijks 

• Ondergoed 

• Sokken  

• Uniform 

Slecht weer  

• Enkele lange broeken 

• Enkele truien 

• Regenjas 

• Waterbestendig schoeisel 

Goed weer  

• T-shirts en korte broeken 

• Pet en eventueel zonnebril 

 

 



Beddengoed 

• Veldbedje (er zijn geen bedden aanwezig) 

• Slaapzak + kussen 

 

Zwemgerief 

• Zwembroek 

• Badhanddoeken (liefst 2) 

• Zwembandjes (indien nodig). Kinderen die nog niet 

kunnen zwemmen worden steeds door de leiding 

begeleid. 

Wasgerief 

• Handdoeken   

• Washandjes en toiletgerief 

• Tandenborstel, tandpasta, zeep 

 

 



Schoeisel 

• Stevige schoenen (beetje waterbestendig en 

handig voor in het bos) 

• Sportschoenen 

• Slippers/pantoffels 

 

Geld en andere… 

• Zakgeld: zoek het juiste 

bedrag in het boekje 

• Een rugzakje voor dagtocht (zwemgerief) 

• Kids-ID  

 

 

 

 

 



Opgelet! Alle kleding moet voorzien 

zijn van een naamlabel! Help ons zo 

de jaarlijkse hoop verloren kleding 

te reduceren! 

 

Hier een voorbeeldje:  

Eigendom 

van Jefke 



En wat moet je niet 

meenemen op kamp?! 

We gaan op kamp om te spelen en te ravotten. Je zal 

dus de volgende dingen zeker niet nodig hebben: 

• Nintendo DS of andere 

• GSM of MP3-speler 

• Ander elektronisch materiaal Ook niet meenemen 

• Dure zaken (horloge,…) 

• Geen zondagse kledij 

• Zakmes 

 

Snoep en frisdrank: 

Ieder jaar wordt er een immense hoeveelheid 

snoepgoed en frisdrank meegegeven. Bij tijd en 

stond iets lekkers kan geen kwaad, maar probeer 

hier niet in te overdrijven. We proberen gezonde 

voeding te promoten en dat is niet altijd even 

gemakkelijk als de leden een extra rugzak vol snoep 

mee hebben. 



Wat, waar, wanneer, hoe, wie? 

• 9 juli tussen 19.00u en 20u30: De KN en JHN 

brengen bagage en fiets mee. Alle ouders komen 

dan zakgeld. De PJKN en JKN brengen nog geen 

bagage mee. 

• 11 juli: De JHN vertrekken ‘s ochtends met de fiets 

naar de kampplaats.  

• 12 juli: De PJKN, JKN en KN worden verwacht 

omstreeks 10u30u aan het lokaal, om te vertrekken 

met de bus. De bagage van de PJKN en JKN wordt 

ook dan meegebracht. (bus vertrekt om 11u) 

• 20 juli: De PJKN, JKN en KN vertrekken omstreeks 

17u00 met de bus naar Dilsen. Uur van aankomst 

wordt nog meegedeeld. De JHN blijven nog een 

nachtje logeren op kamp. 

• 21 juli: JHN fietsen richting Dilsen. Uur van 

aankomst afhankelijk van de tocht, dit wordt nog 

meegedeeld. 

 

 



Het kampadres 

Het is erg plezant om kaartjes en post te krijgen op 

kamp, daarom kan je tijdens het kamp sturen naar 

het kampadres. Vermeld ook de naam van het lid op 

de brief of het kaartje. 

Het kampadres:  

KSA Zonnewaarts Op’ Dilsen 

t.a.v. (VOORNAAM + NAAM) 

Huivelde 211 bus C 

9240 Zele 

 

Contact 

Tijdens het kamp kan u ons contacteren op de 

volgende nummer, Evan: 0496/08.08.21. De 

kampverantwoordelijke dit jaar is Evan Magdelijns.   

We vragen wel om enkel in dringende gevallen te 

telefoneren.  

Mailen is ook steeds mogelijk naar 

info@ksadilsen.be. 

 

mailto:info@ksadilsen.be


Als betalen niet direct lukt. 

Voor meer info omtrent het kampgeld en 

betalingsmogelijkheden, kan u contact opnemen 

met Evan op 0496/08.08.21 of info@ksadilsen.be 

 

mailto:info@ksadilsen.be


Hoe inschrijven? 

Het kampgeld bedraagt 140 euro. Alles wordt via 

overschrijving geregeld via het rekeningnummer 

BE36 7352 3712 5881. Vermeld de naam van het lid 

bij de overschrijving. U kan inschrijven tot ten 

laatste 1 juli 2021. 

Gezinnen waar 2 kinderen mee op kamp gaan 

krijgen €10 korting op de totaalprijs. Gezinnen waar 

3 kinderen meegaan krijgen €20 korting. 

Bijvoorbeeld voor een Piepjongknaap en jongknaap 

is het tarief 270 euro (140 + 140 – 10) 

Ieder lid zal ook wat zakgeld mee moeten nemen. 

Dit wordt afgegeven op het contactmoment vòòr het 

kamp (9 juli)! 

• PJKN en JKN: 20 euro 

• KN: 25 euro 

• JHN: 35 euro 

In principe hoeft er geen extra zakgeld 

meegenomen worden, enkel de KN en JHN nemen 

best iets extra mee voor 2-daagse en / of dagtocht. 

Dit zakgeld wordt gebruikt voor consumpties, het 

zwemmen op de dagtocht, postkaarten,… 

U schrijft in door het kampgeld te storten op ons 

rekeningnummer BE36 7352 3712 5881. De 

inschrijvingen lopen tot en met 1 juli 2021. 



Dit jaar zal het een kamp anders dan anders zijn 

omwille van Covid-19 maar dat houdt ons niet 

tegen om er een supertof kamp van te maken! 

Deze keer hebben we ervoor gekozen om het 

kamp voor de leden 8 nachtjes te laten duren 

zodat de leiding ruim de tijd krijgt om de 

kampplaats volgens de voorschriften in orde te 

brengen. Meer info over deze maatregelen 

vinden jullie op de volgende pagina. 

Mochten jullie na het lezen van het kampboekje 

nog vragen hebben, aarzel niet om onze 

kampverantwoordelijke Evan Magdelijns te 

contacteren (0496/080821). 

 

 

Zoals reeds in de inschrijvingsmail werd gezegd, 

zullen wij met 1 bubbel (leden, leiding en keuken) 

op kamp gaan. Concreet betekent dit dat we 

samen mogen spelen, eten, slapen … Binnen 

deze bubbel 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 (= mensen die niet meegaan op kamp). 



Er zal daarom geen spaghettimoment zijn na het 

kamp en wij regelen vervoer naar de kampplaats 

en weer terug naar huis. Denk aan de volgende 

maatregelen bij het brengen en halen naar/van 

de bus:  

1,5 m afstand Handhygiëne     Mondmasker

      

We houden bij de activiteiten op kamp ook 

rekening met volgende aandachtspunten:  

➢ We doen zoveel mogelijk activiteiten 

buiten en op het kampterrein om het risico 

op besmetting te verkleinen. Zorg voor 

aangepaste kledij voor verschillende 

weersomstandigheden.  

➢ We beperken het contact met externen 

maar dit is niet altijd mogelijk. De +12-

jarigen zullen daarom mondmaskers 

dragen wanneer ze zich buiten het 

kampterrein bevinden en wanneer 1,5m 

afstand niet mogelijk is. Deze worden 

door ons voorzien. 

➢ We hebben extra aandacht voor hygiëne:  



▪ Handhygiëne is essentieel (voor en na 
elke maaltijd, na toiletbezoek, …). 

▪ We reinigen contactoppervlakken en 
sanitaire voorzieningen regelmatig. 

▪ We ventileren regelmatig. 
➢ We letten erop dat we voldoende rust 

inbouwen.  
 

 

Stel dat er toch iemand ziek wordt op kamp, dan 

volgen we de algemene noodprocedure. 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 bellen 

we je op om je zoon te komen ophalen. 

Zorg ervoor dat je daartoe gedurende het 

hele kamp de 

mogelijkheid hebt.  

 



Als je de zomerplanning van je zoon 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.  

Is/was je zoon ziek vóór de start (minimaal 5 

dagen terugtellen) van het kamp of vertoont hij 

symptomen van COVID-19 (hoesten, keelpijn, 

verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk 

ademen)? Dan kan hij helaas niet deelnemen.; 

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 je 

kind 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-
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19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risi

cogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf; 

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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