
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMPBOEKJE 
TAVERNEUX– 2020 



 

 

Beste ouders 
 
Om te beginnen zijn we natuurlijk ongelofelijk enthousiast dat we ook dit jaar op kamp 
mogen vertrekken! Het kamp zal een beetje anders verlopen, maar het pleziergehalte zal 
behouden worden. We zorgen zoals elk jaar voor een fantastische en avontuurlijke ervaring 
voor uw zoon/zonen, maar dit jaar zal veiligheid en hygiëne nog éxtra hoog in het vaandel 
staan.  
 
Als bondsleider van onze KSA-bond zal ik ook de taak van kampleider en de nieuwe functie 
‘coronaverantwoordelijke’ op mij nemen. Het is mijn taak om het kamp zo veilig mogelijk te 
laten verlopen. Daarom licht ik u graag in over de maatregelen die zullen aanwezig zijn tijdens 
het kampgebeuren. Deze maatregelen zijn opgesteld door de jeugdsector en ministers van 
Jeugd in samenwerking met virologen (o.a. Marc van Ranst) én daarbovenop goedgekeurd 
door de Nationale Veiligheidsraad. De maatregelen zijn zeer goed doordacht, gedetailleerd 
uitgeschreven in draaiboeken en duidelijke gecommuniceerd naar ons, de leidingploeg. Wij 
zijn dus zeer goed op de hoogte over wat kan/mag en wat niet kan/mag. Uzelf kan deze 
draaiboeken en protocollen ook raadplegen via www.ksa.be/corona.   
 
Ik vraag u vriendelijk de uitleg hieronder zeer aandachtig te lezen. Het geeft een beknopt 
overzicht van de belangrijkste maatregelen/aanpassingen op het kamp. Er zijn ook nog wat 
andere kleine aanbevelingen waar onze leiders rekening mee zullen houden, maar die voor u 
minder van belang zijn.  
 

Zoals eerder werd bekend gemaakt via het nieuws kunnen alle jeugdkampen 
doorgaan door het contactbubbelsysteem. Kortom betekent dit dat er 
bubbels van maximaal 50 personen gevormd worden, waarbinnen het dragen 
van maskers en afstand houden niet nodig is. Contact tussen verschillende 
bubbels wordt beperkt tot het uiterst noodzakelijke. Op ons kampterrein zal 
er een ‘Kampbubbel’ gevormd worden met alle deelnemers, de leidingsploeg 

en onze Volwassen Begeleider Jens Brack. De kinderen zullen dus volop kunnen spelen en 
ravotten, zonder al te veel beperkingen én onder supervisie van de leiders. Intens-fysiek-
contact-spelletjes zullen natuurlijk wel vermeden worden. Contact met externen zal ook tot 
het minimum beperkt worden. De andere bubbel op ons kampterrein is de ‘Kookploegbubbel’, 
aangezien zij wat vaker in contact zullen komen met externen.  
 
Hygiëne op kamp zal dit jaar heel belangrijk zijn. Wassen in de beek is nog 
steeds toegestaan, ook spelen in de beek is geen probleem binnenin onze 
Kampbubbel. Echter zullen de handen veel vaker gewassen worden. Voor en 
na elke maaltijd of toiletbezoek alsook bij het opstaan/slapengaan. De 
leiding van elke ban zal erop toezien dat dit grondig gebeurt. Niezen gebeurt 
in papieren wegwerpzakdoekjes of in de elleboog. Vaak gebruikte contact 
oppervlakten zullen ook systematisch ontsmet worden. 
 
 

http://www.ksa.be/corona


 

 

Helaas zijn we genoodzaakt de bezoekdag van dit jaar te annuleren. 
Aangezien we het contact met externen tot het uiterst noodzakelijke 
behouden, kunnen we u dit jaar helaas niet verwelkomen in ons gezellig 
tentendorp. Er zullen echter wel voldoende berichtjes op onze Facebook-
pagina verschijnen om u op de hoogte te houden van al onze avonturen!  

 
 
Dagtochten en eventuele tweedaagse kunnen wel doorgaan. Het contact met 
externen zal echter opnieuw beperkt worden. Ook zal onze +12 een 
mondmasker dragen bij eventueel contact. Daarom vragen we hen om 2 
herbruikbare mondmaskers mee te nemen. Voor de -12 is dit niet nodig.  
 
 

Ongeveer één week voor het kamp zal u ook nog enkele corona specifieke 
vragen ontvangen. Het is namelijk zo dat kinderen met enige 
ziektesymptomen tot 5 dagen voor het kamp helaas niet mee kunnen. Ook 
herhaal ik graag even dat kinderen met een chronische aandoening of 
verzwakt immuunsysteem een goedkeuring van hun dokters kunnen krijgen. 
Dit is echter niet verplicht. Aangezien wij dit alles niet kunnen controleren, 

ligt de verantwoordelijkheid bij u als ouder om ons in te lichten. We vertrouwen erop dat u, 
indien nodig, contact zal opnemen met ons en dan overlopen we samen de situatie. Hou er 
rekening mee dat u uw zoon zelf zal moeten ophalen van het kampterrein in geval van 
ziekte!  
 
Tot slot zijn er nog enkele extra mededelingen. Voldoende nachtrust is altijd 
belangrijk. Dit jaar nog wat extra, aangezien de symptomen van COVID-19 en 
vermoeidheid vrij gelijkaardig zijn. Er zullen dus verplichte rustmomenten 
ingepland worden doorheen het kamp. Ook zal er een contact logboek 
bijgehouden worden, voor al het contact met externen. Dit is in lijn met de 
contact-tracking van de overheid, deze gegevens zullen dus enkel hiervoor ter 
beschikking gesteld worden. Na het kamp is er geen quarantaine nodig. Wel wordt er best een 
paar dagen gewacht om risicogroepen (zoals de grootouders) te gaan bezoeken en vertellen 
over alle kampavonturen!  
 
Indien u nog enige vragen/opmerkingen heeft over deze maatregelen of het kampgebeuren 
in het algemeen mag u gerust contact opnemen. We staan voor jou klaar en helpen graag! 
 
PS: u kan ook de infosessie over het kamp herbekijken via volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hnhQk5qqTJo&feature=emb_title. 
 
Samen gaan we voor een plezant én veilig KSA-kamp! 
 
Tot snel!  
Cedric, Bondsleider i.o.v. de leidingsploeg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hnhQk5qqTJo&feature=emb_title


 



 

 
 
 

Data: 
Dinsdag 14 juli 2020 8u: laden van de camions op het heem 

Kerels komen helpen met inladen! 

15/16 en 17 juli 2020 Voorkamp voor leiders en oud-leden  

Zaterdag 18 juli 2020    Begin van het kamp voor jong-knapen, knapen en kerels 
Verzamelen om 8u op het heem voor de bus!  

Dinsdag 21 juli 2020 
 

Bezoekdag 
Gaat dit jaar NIET door! 

Donderdag 23 juli 2020   
 

Begin van het kamp voor Leeuwkes  
Zie verder voor uurregeling en praktische afspraken 

Dinsdag 28 juli 2020 
 

Einde van het kamp te Taverneux 
Terug op het heem rond 20u  

Woensdag 29 en Donderdag 30 
juli 2020 

Nakamp  voor leiders 
Donderdag 30/7 ± 19 u: camions terug op het heem: 
Kerels komen helpen met afladen! 

 

Kampprijs:  
• Volledig kamp: €165 leden (€175 niet-leden)  

• Verkort kamp vanaf (23/07): € 80 (€90 niet leden) 

• Kansenpas tarief €40 volledig kamp, €20 verkort kamp 

• Indien een jongere broer meegaat, krijgt deze € 15 korting op zijn inschrijving. 

• Kampprijs is inclusief verzekering, busrit en alle kampactiviteiten 
Betaling van het kamp gebeurt via overschrijving op ons rekeningnummer: BE 49 7371 1110 
6671 met vermelding van Inschrijving kamp + [Naam] + [Ban] 
 

Postadres:  

Jullie kunnen uw lieve zoon/zonen altijd een kaartje/briefje sturen op volgend adres:  
 
 

 

 

 

 

Noodcontact: 

GSM op kamp (liefst tussen 19.00 en 21.00u)  
- Cedric Bourda: 0497/44 18 40 
- Sander De Leeuw: 0479/38 87 65 
We zullen regelmatig een kamp update posten op onze facebookpagina. We vragen dan ook 
enkel in noodgevallen contact op te nemen met ons! Geen nieuws = goed nieuws!  

Naam van de jongen)  

………………………………………………     
KSA-Sint Amandus-Erembodegem 
c.a./ Mr Jean-Francois GERARDY 
Taverneux 27 
6661  HOUFFALIZE, Taverneux 
 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 



 
 
Beste Leeuwkes-ouders 
 
Onze jongste leden starten hun kamp wat later, namelijk op donderdag 23 juli. Aangezien we 
geen bus kunnen inleggen op die dag, vragen we u om zelf uw zoon op het kampterrein af te 
zetten. Uw zoon gaat wel met de bus terug op dinsdag 28 juli na afloop van het kamp.  
 
Om deze latere inspring ook op een veilige manier te laten verlopen, zullen we werken met 
tijdsloten. Zo vermijden we contact tussen ouders en minimaliseren we het contact met 
externen. Tijdens het afzetten van uw zoon vragen we om de afstand te bewaren, een 
mondmasker te dragen en de handen te wassen voordien en nadien. Er zal water en zeep 
voorzien worden door ons.  
 

14u00 – 14u20 Tijdslot 1 16u40 – 17u00 Tijdslot 9 

14u20 – 14u40 Tijdslot 2 17u00 – 17u20  Tijdslot 10 

14u40 – 15u00 Tijdslot 3 17u20 – 17u40  Tijdslot 11 

15u00 – 15u20 Tijdslot 4 17u40 – 18u00  Tijdslot 12 

15u20 – 15u40 Tijdslot 5 18u00 – 18u20 Tijdslot 13 

15u40 – 16u00 Tijdslot 6 18u20 – 18u40 Tijdslot 14 

16u00 – 16u20 Tijdslot 7 18u40 – 19u00 Tijdslot 15 

16u20 – 16u40 Tijdslot 8 Na 19u00 / 

 
Graag ontvangen we zo snel mogelijk een mailtje (info@ksa-sint-amandus.be) of sms 
(0497/441840) met uw gewenste tijdslot en de naam van uw zoon. First come, first served! 
Indien u echt niet voor 19u het kampterrein kan bereiken, vermeld dit in uw bericht en dan 
spreken we samen een gepast uur af. Er zal avondeten voorzien worden voor iedereen die 
VOOR 19u toekomt op het kampterrein!  
 
Hoe kan je ons bereiken?  
Je kan ‘Taverneux, 6661 Houffalize, België’ ingeven op uw GPS. Of je kan volgende 
wegbeschrijving volgen: 

• Ga de E40 op in Affligem richting Brussel tot in Luik 

• In Luik neem je de E25  

• Neem afrit 51 van de E25  

• Ga verder op de N30. Rijd naar Taverneux 
Vanaf u het dorpje Taverneux inrijdt, zal u de kerktoren opmerken. Vanaf de kerk in het 
midden van het dorp zullen onze typische geel-zwarte KSA-pijltjes ophangen richting het 
kampterrein. Indien je problemen hebt onderweg, gelieve ons te verwittigen via één van de 
noodnummers.  
 

LEEUWKESKAMP 

mailto:info@ksa-sint-amandus.be


 

 
 
Slaapgerief                                            

• Slaapzak  

• Veldbed                                     
   

 
Wasgerief  

• Handdoeken   

• Washandjes  

• Zeep en/of shampoo (liefst milieuvriendelijk!) 

• Kam  

• Tandenborstel en tandpasta  
 
Schoeisel  

• Stevige stapschoenen  

• Reserveschoenen en/of sportschoenen   

• Laarzen  

• Schoenen voor in het water  
 
Kledij  

• Pyjama  

• Kousen 

• Ondergoed  

• Korte broeken  

• T-shirts  

• Spel- en werkkledij 

• Warme pull voor 's avonds  

• Zwembroek  

• Regenjas 
 
Eetgerei  

• Onbreekbare beker (kroes)  

• Gamel (of onbreekbaar bord)  

• Bestek  

• Dunschiller/aardappelschiller 

• Keukenhanddoeken  
 
Allerlei  

• Zakdoeken  

• Zak voor vuile was  

• Zaklamp  

• Wasspelden  

• Zonnecrème  

• Schrijfgerief en adressen (voor postkaartjes en/ of brieven) 

• Boek of strips voor tijdens de siësta  

• Wat zakgeld voor postkaartjes  

• Bedenk ook reeds enkele leuke kampvuurnummertjes 
 

KSA-UNIFORM 
= 

KSA-hemd + korte broek 

Alle bagage gaat dit jaar met de bus mee 
van en naar het kamp. Zo beperken we 
ook voor het kamp het contact met 
exteren.  
 
 

Tracht zoveel mogelijk de 
kampbenodigdheden (vooral 
kledingstukken en handdoeken) te 
naamtekenen 

Tip: schrijf de adressen al op een 
enveloppe met een postzegel.  Zo zijn we 
zeker dat het adres correct is en hoef je 
geen zakgeld mee te geven voor een 
postzegel!  

CORONA BENODIGDHEDEN:  
- 2 herbruikbare mondmaskers (+12) 
- Klein flesje met handzeep 
- Papieren zakdoeken 

KAMPBENODIGDHEDEN 

LUNCH VOOR 
DE EERSTE DAG! 


