
  

Eigenbilzen 

 
 

 
 

Grootkamp 2020 

DONK 
21 – 25 juli / 25 – 30 juli 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GELUKKIG, TOCH NOG OP KAMP! 

Hey KSA’ers! 

Jullie hebben het ongetwijfeld al zien passeren op allerhande nieuwskanalen en op 

sociale media: WE MOGEN OP KAMP! Na maanden zonder KSA-activiteiten kijken we 

hier enorm naar uit en willen we het nodige doen om alle leden een plezant maar ook 

verantwoord en veilig kamp te bezorgen deze zomer. 

Daarom hebben we beslist om het kamp te splitsen in 2 delen. Dit was een zeer 

moeilijke beslissing omdat we natuurlijk niet weten hoe de situatie er in die periode 

zal uitzien. We hebben hiervoor gekozen omdat het onmogelijk zou zijn om de 

bubbels gescheiden te houden, aangezien de kampplaats hiervoor niet helemaal 

geschikt zou zijn.  

Om dit kamp goed te laten verlopen worden wij door zowel de overheid als KSA 

Limburg/Nationaal bijgestaan om alle nodige maatregelen toe te passen op de 

kampplaats en in onze werking. 

Verdere informatie over het kamp en alle maatregelen die we nemen vinden jullie 

verder in dit boekje. 

We kijken ernaar uit om jullie allemaal terug te zien! En één ding kunnen we jullie 

alvast laten weten, dit wordt een kamp om nooit te vergeten! 

Groetjes, 

De leiding! 



CORONA MAATREGELEN 

De kampen gaan immers niet zomaar door. We kregen een algemeen protocol en een 
bijhorend draaiboek waarin de nodige maatregelen uitgelegd staan en ook tips gegeven 
worden rond hoe we die kunnen toepassen op ons kamp. Om deze maatregelen op te 
stellen werd er binnen de jeugdsector samengewerkt met virologen en medische experts. De 
maatregelen zijn gelijklopend binnen alle jeugdbewegingen, vakantieorganisaties, 
speelpleinen … We leggen je hier de belangrijkste maatregelen uit, lees dit zeker goed door.  
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 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. 
 

• !!! We vragen je de medische fiche in bijlage dan ook in te vullen 
en te bezorgen bij aankomst op de kampplaats !!! 
 

• In functie van contact tracing houden we aanwezigheidsregisters, 
een contactlogboek en medische fiches voor, tijdens en na het kamp 
bij. We doen dat met de nodige zorg voor privacy.  

 
• Als je de zomerplanning van je zoon/dochter 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.  

 
 
 
 
 
 



Op kamp zelf is de belangrijkste aanpassing dat we opsplitsen in contactbubbels van 
maximum 50 leden en leiding. Binnen deze bubbels zullen we samen spelen, eten, slapen … 
Binnen de bubbels hoeven we geen afstand te houden en geen mondmasker te gebruiken. 
Dat zorgt ervoor dat we zoals andere jaren leuke activiteiten kunnen doen. We moeten wel 
opletten dat we voldoende afstand houden tot de andere bubbel(s). De bubbelverdeling zal 
er op kamp als volgt uitzien:  
 

Bubbel 1 : 21-25 juli Bubbel 2 : 25-30 juli  Bubbel 3 

Leeuwkes 
Pagadders 
Leiding van deze groepen. 
  

Jongknapen (en knapen) 
Jonghernieuwers en +16   
Leiding van deze groepen. 

Kookploeg 

 
Deze bubbels zullen het hele kamp behouden worden en gebruiken we ook om het indienen 
van de bagage vlot en gescheiden te laten verlopen, bij het vervoer naar en terug van de 
kampplaats 
 

• Zitten er twee of meer van jouw kinderen in verschillende 
bubbels? Hou daar dan zeker rekening mee bij het inpakken van 
bagage, meegeven van handbagage … Zorg ervoor dat ze geen 
materiaal moeten delen en bereid hen hier al wat op voor. Ze 
zullen op kamp zeker wel eens een babbeltje kunnen doen van op 
afstand maar het is belangrijk dat ze die afstand bewaren. We 
maken er zeker op kamp ook de nodige afspraken over.  
 

• We voorzien verschillende tijdstippen voor de verschillende bubbels om te 
arriveren. Als je kinderen tot verschillende bubbels behoren mag dit wel samen 

 
• Deze maatregel zorgt ervoor dat er dit jaar uitzonderlijk geen bezoekdag zal zijn.  

 
• Als contactbubbel komen we zo weinig mogelijk in contact met externen. Let erop 

dat je op momenten waarop je in contact komt met leden of leiding van een bubbel, 
bv. Als je valiezen brengt, als je jouw kind(eren) afzet of komt ophalen …, de nodige 
basismaatregelen volgt: Hou 1,5m afstand, draag een mondmasker en let op 
handhygiëne. 

 
  
  
  
 
 



We houden bij de activiteiten op kamp ook rekening met volgende 
aandachtspunten:  
 

• We doen zoveel mogelijk activiteiten buiten, in openlucht om het 
risico op besmetting nog te verkleinen.  
 

• We beperken het contact met externen maar dit is niet altijd mogelijk.  Als er externe 
op de kampplaats komen zullen zij ontvangen worden door bubbel 3. 
Zij zullen hierop voorbereid zijn. 

 
• Dit jaar gaan we niet naar een zwembad. 

 
• We hebben extra aandacht voor hygiëne:  

o Handhygiëne is essentieel. 
o We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en 

reinigen contactoppervlakken tussendoor. 
o We voorzien zelf extra materiaal maar vragen daarnaast om je 

kind  het volgende mee te geven:  
▪ Minimum 3 stoffen mondmaskers, verpakt in een 

plastiek zakje.  
 

• We letten erop dat we voldoende rust inbouwen.  
 
 
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.  

 
 
Bedankt om deze maatregelen goed door te nemen. Samen zorgen we ervoor dat we het 
virus zo weinig mogelijk kansen geven.  
 
Heb je ergens vragen rond? Aarzel dan niet om contact op te nemen! 
 

 

Jasper (hoofdleider bubbel 1):  0494/49.60.22 

Arthur (hoofdleider bubbel 2): 0485/38.65.34 

 



PLANNING, DATUMS EN ADRES 

Dit kamp is de planning dus anders dan normaal.   

De leden zullen niet samen naar de kampplaats gaan, maar worden naar de kampplaats 

gebracht door de ouders. Er komt een kiss- en ride-zone dicht bij de kampplaats waar wij 

jullie kids samen met de valiezen zullen opwachten. De medische fiche en geldige 

identiteitskaart worden dan ook aan ons afgegeven. De valiezen worden dus dit keer niet op 

voorhand binnengebracht. 

Bovenstaande planning geldt voor alle groepen behalve de jonghernieuwers en +16, deze 

zullen vanuit Eigenbilzen met de fiets naar de kampplaats vertrekken. Zij nemen dan ook de 

valiezen mee, deze zullen dan met de camionette naar de kampplaats worden vervoerd.  

Zorg ervoor dat de valiezen goed gemerkt zijn met een kaartje waarop je naam, adres en 

groep op vermeld staan.  

Ook het einde van het kamp zal anders verlopen, er zal dit geen jaar geen bezoekdag zijn. De 

kids worden ook na het kamp weer opgehaald door de ouders, aan de kiss- en ride-zone. Er 

is jammer genoeg niet de gelegenheid om de kampplaats te komen bekijken.  

Als u kinderen zich in 2 verschillende groepen bevinden, mogen deze natuurlijk wel samen 

naar de kampplaats gebracht en gehaald worden. Ook als ze zich in 2 verschillende bubbels 

bevinden hoeft u zeker niet dubbel te rijden. Neem zeker even contact met ons op, zodat we 

dit kunnen regelen.  

 

KISS- EN RIDE-ZONE:  Parking Hurbroekstraat       
   3540 Herk-de-Stad       
   (Aan de voetbalkantine van Donk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEEUWKES (1ste en 2de leerjaar) EN PAGADDERS (3de en 4de leerjaar) 

Aankomst op de kampplaats: dinsdag 21 juli 

• De leeuwkes worden verwacht tussen 16u en 16u30, 

• De pagadders worden verwacht tussen 17u en 17u30. 

Vertrek op de kampplaats: zaterdag 25 juli 

• De leeuwkes kunnen opgehaald worden tussen 10u en 10u30, 

• De pagadders kunnen opgehaald worden tussen 10u45 en 11u15. 

 

 

JONGKNAPEN (5de leerjaar t.e.m. 2de middelbaar), JONGHERNIEUWERS (vanaf 3de 

middelbaar)  

Aankomst op de kampplaats: zaterdag 25 juli 

• De jongknapen worden verwacht tussen 15u en 15u30, 

• De jonghernieuwers gaan met de fiets naar de kampplaats, zij worden om 11u30 

verwacht op het dorpsplein in Eigenbilzen. Breng zeker een lunchpakket mee. 

Vertrek op de kampplaats: donderdag 30 juli 

• De jongknapen kunnen opgehaald worden tussen 14u en 14u30, 

• De jonghernieuwers kunnen opgehaald worden tussen 15u en 15u30, de fietsen 

worden zelf meegenomen, als dit niet mogelijk is nemen wij deze mee terug naar de 

KSA lokalen.  

 

  



OVERIGE INFORMATIE 

De jonghernieuwers en +16 mogen hun GSM meenemen, deze wordt bijgehouden 
door de leiding. Zij mogen deze enkel gebruiken tijdens de siësta en voor het 
slapengaan. Leden van jongere groepen laten hun GSM thuis, wanneer we hen hier 
toch mee betrappen wordt deze in beslag genomen tot het einde van het kamp. 
 
De leden mogen snoep meenemen, maar liefst niet te veel. Het eten op kamp is veel 
te lekker om te laten staan en aan leden die klagen van buikpijn en tandpijn heeft de 
leiding niet veel. Op het begin van het kamp wordt het snoep bij elkaar gehaald en 1 à 
2 momenten per dag wordt de kans gegeven om even te snoepen! 
 
Iemand die niet zonder zijn/haar knuffelbeer kan slapen, mag deze gerust 
meebrengen. 
 
Wij vragen u om de medische fiche nauwkeurig in te vullen. Dit is immers van groot 
belang indien uw kind geneesmiddelen inneemt of wanneer er dingen zijn waarop de 
leiding speciaal moet letten. De medische fiche moet afgegeven worden aan de 
leiding bij de aankomst, net zoals de identiteitskaart.  
Deze fiche vindt u achteraan in het boekje.  
 

Hieronder staat een fiets checklist, deze is dus enkel bedoeld voor de 

jonghernieuwers en +16. Zorg er zeker voor dat de fiets volledig in orde is, zodat we 

veilig op de kampplaats geraken. De fietsen staan buiten aan de kampplaats, dus een 

stevig fietsenslot is aangeraden.  

 



WAT MOET IK MEENEMEN OP KAMP? 

o VELDBEDJE  

o Een slaapzak, kussen, onderlaken 

o Een nachtkleed of pyjama 

o Genoeg onderbroeken en onderhemden (min 8st.) 

o Voldoende kousen (min 8st.) 

o Een paar stevige schoenen of wandelschoenen 

o Pantoffels, teenslippers 

o Zakdoeken 

o Handdoeken en washandjes 

o Zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, beker, kam, zonnecrème  

o Zwemkledij 

o T-shirt en korte broek die zeer vuil mogen worden 

o KSA SJAALTJE  (verplicht!) 

o Enkele warme truien 

o T- shirts 

o Broeken of rokken 

o Een degelijke regenjas 

o Pet, hoed  

o Leesboekjes 

o Identiteitskaart/Kids-ID en medische fiche (afgeven bij aankomst) 

o Lunchpakket (enkel voor jonghernieuwers en +16) 

o Knuffelbeertje  

o Linnenzak (voor het vuile wasgoed) 

o Zaklamp 

o Goed humeur 

o 5 stoffen mondmaskers verpakt in plastiek zakje 

!! Voor broers en zussen in verschillende bubbels is het zeer belangrijk om ieder 

individueel al het nodige mee te nemen, zodat dit materiaal niet gedeeld moet worden. 

 

Wat heb ik zeker NIET nodig op kamp. 

o Een fototoestel 

o Een GSM (Deze wordt in beslag genomen en op bezoekdag terug bezorgd!) 

o Geld 

o Slecht humeur 

 



KAMPGELD 

Het kampgeld bedraagt:  

• 60 euro voor de leeuwkes en pagadders (1ste t.e.m. 4de leerjaar), 

• 80 euro voor de jongknapen, knapen, jonghernieuwers en +16 (vanaf 5de 
leerjaar). 

 
We verwachten de betaling uiterst 10 juli 2020. 
 
Dit kunt u doen via overschrijving op het rekeningnummer: BE30 7755 9307 6411 
Met vermelding: Grootkamp + naam van het kind + groep. 

 
 

KAMPBLOG 

Ook dit jaar gaan we proberen elke avond een kort verslagje online te zetten van wat 

er die dag allemaal gebeurd is. Dit doen we via een blog, hier kunnen jullie meevolgen 

wat er zoal gebeurd op ons grootkamp! 

https://ksaeigenbilzenblog.wordpress.com/ 

 

DRINGENDE MELDINGEN  

Heeft u dringend iets te melden? Dan kan u dit altijd op het nummer van  

Jasper (hoofdleider bubbel 1):  0494/49.60.22 

Arthur (hoofdleider bubbel 2): 0485/38.65.34 

David (keukenploeg):  0477/37.72.26 

We vragen deze nummers enkel voor dringende zaken te gebruiken. 

 

De leiding bedankt alle ouders voor het vertrouwen dat jullie in ons en de keukenploeg 

hebben. Uiteraard zullen we met bakken enthousiasme jullie kids dit kamp amuseren! 

      De leidingsploeg 

 



 
 
 
 
 
 
 



 

 



     



Deze plaatjes kan je bevestigen aan de valies zodat we weten van wie deze is.  

 

 

 


