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Beste leden, ouders,  
 
Eindelijk komt het kamp in zicht! Na lang wachten op 
groen licht van de overheid kunnen we toch op kamp 
gaan, maar het gaat er wat anders uitzien. De leiding is 
volop bezig met het voorbereiden om er toch een 
onvergetelijk kamp van te maken. Er staan toffe 
activiteiten, leuke uitstappen en culinaire hoogstandjes op jullie te wachten. 
 
In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om voorbereid op kamp te 
vertrekken, neem het dus goed door! 
 
De leiding staat te popelen om jullie een tof kamp te bezorgen. Kijken jullie er ook 
al naar uit? 
 
Groetjes, 
 
De KSA-leiding 
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OP KAMP IN LANDEN 
Dit jaar trekken we met zijn allen naar Landen! Op een klein uurtje rijden van Zutendaal 
vinden we onze kampplaats. Deze is gelegen het centrum van Landen met voldoende 
speelruimte. 
 
Adres: Kapelaan P. P. Rubenssteeg 1A, 3400 Landen 
 
Op 21 juli verwachten we de leden op de kampplaats maar niet tegelijkertijd. Omwille van 
de opgelegde maatregelen worden ouders niet toegelaten op de kampplaats, dus helaas 
ook geen BBQ. Om de verschillende bubbels gescheiden aan te laten komen verwachten 
we de Knimmers om 16:00, de Pagadders om 16:30 en de JoRo’s om 17:00. Voor 
broertjes en zusjes het uur te nemen van het jongste kind. 
De Sjo’ers en Hernieuwers gaan met de fiets, hun bagage mogen de ouders nabrengen 
om 20:00. 
 
Op 31 juli zit het kamp er helaas weer op. We verwachten tussen 13:00 en 14:00 terug 
aan te komen in Zutendaal. De leiding zal aan de ouders van de jongere bannen laten 
weten als we bijna terug in Zutendaal zijn. De terugreis wordt door ons geregeld! Om 
ervoor te zorgen dat de bubbels tot het einde gescheiden blijven zal elke bus op een aparte 
plaats aankomen in Zutendaal. De Pagadders aan de Gaal, de JoRo’s aan het parochie-
centrum en de Knimmers aan het kerkhof.  
 
 
THEMA 
Het thema van dit jaar is Avatar. De activiteiten, het kamplied, het decor... alles zal hier 
rond draaien! Wil je zelf iets leuks knutselen? Neem maar gerust mee. 
 
 
POST 
Wil je graag kaartjes sturen? Dat kan! Vermeld altijd duidelijk ‘KSA Zutendaal’ en de naam 
van het lid op het kaartje. Ook de leden krijgen tijdens het kamp de mogelijkheid om een 
kaartje te sturen naar hun ouders, familie, vrienden… Het is daarom altijd handig als je 
thuis de adressen noteert en de enveloppen frankeert! Bestel ook zeker je postkaarten op 
voorhand.  
 
 
UNIFORM 
Vergeet zeker niet je uniform in te pakken! Op uitstappen buiten de kampplaats zijn we 
graag herkenbaar. Dit betekent dat leden hun T-shirt en sjaaltje verplicht dienen aan te 
doen. Een KSA-trui mag, maar is geen verplichting. 
 
NIEUWS VOOR HET THUISFRONT 
Ook zo nieuwsgierig naar onze kampverhalen? Volg dan zeker onze website 
www.ksazutendaal.be, onze instagrampagina en onze facebookpagina! We posten er 
regelmatig toffe verhalen en foto´s op. 
Vandaag geen nieuwtjes online? Geen paniek, we hebben waarschijnlijk een slechte 
internetverbinding en posten zodra het mogelijk is!  
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DRINGENDE (NOOD)GEVALLEN 
Als er iets aan het thuisfront zou gebeuren tijdens het kamp, dan kan men steeds terecht 
op het telefoonnummer van de hoofdleiding: 0472 33 58 27 (Femke) of 0477 04 79 40 
(Wout) Deze telefoonnummers is enkel voor dringende gevallen en niet voor een 
dagdagelijks telefoontje "#$%  
 
 
WAARDEVOLLE SPULLEN 
Smartphones, tablets en andere dure spullen heb je niet nodig op kamp. En geloof ons, je 
gaat ze ook niet missen! Kan je het toch niet laten, dan ben je zelf verantwoordelijk bij 
verlies, diefstal en beschadiging. GSM´s worden bovendien enkel toegelaten tijdens de 
platte rust. 
 
Indien u omwille van dringende reden uw kind wilt bereiken, belt u best met de 
hoofdleiding. We vragen aan ouders om het aantal berichtjes naar hun kinderen te 
beperken, zodat we mogelijke heimwee kunnen beperken.  
 
 
VEGETARIERS OF ANDERE VOEDSELALLERGIEN 
Indien vegetariër bent of allergisch bent voor bepaalde voeding, duid dit dan aan op je 
medische fiche. De kookploeg houdt hier dan rekening mee. Als je kiest voor vegetarisch, 
eet je wel altijd vegetarisch en niet nu en dan eens vlees. Indien er speciale afspraken 
gemaakt moeten worden betreffende het eten, neem dan contact op met de hoofdleiding. 
 
 
ZAKGELD 
Op kamp heb je niet veel geld nodig. Eten en drinken wordt elke dag voorzien en ook alle 
activiteiten die georganiseerd worden zitten in de kampprijs inbegrepen. Daarom beperken 
we de hoeveel die je mag meenemen.  
 
Pagadders, JoRo's & Knimmers: € 5 
Sjo’ers & Hernieuwers: € 25 
 
De deelnemers mogen volgens de corona richtlijnen NIET naar een winkel. We zorgen 
ervoor dat iedereen tijdens het kamp iets van drank of versnaperingen extra kan bestellen. 
Natuurlijk geven we elk kind een budget zodat ze niet kunnen overdrijven. De keukenploeg 
zorgt ervoor dat deze boodschappen uitgedeeld geraken. Na het kamp bezorgen we de 
ouders een afrekening met alle extra gemaakte kosten. 
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WAT ZIT ER IN JE KAMPKOFFER? 
 
Om te slapen? 

 Slaapzak + eventueel een deken 
 Veldbed 
 Kussen + kussensloop 
 Slaapkledij 
 Sjo’ers en Hernieuwers: fietstas en matje (2-daagse) 

 
Om er fris en proper uit te zien? 

 Toiletgerief (zeep, tandpasta, tandenborstel, kam, shampoo…)         
 Washandjes 
 Handdoeken 
 Ondergoed 
 Maandverband/tampons 
 Extra handzeep 
 Eventueel handgel en beschermende handcrème 
 3 MONDMASKERS (voor iedereen +12 jaar, liefst herbruikbaar) 

 
Om in rond te lopen? 

 T-shirts 
 Shorts 
 Lange broek 
 Trui 
 Sokken 
 Zwemgerief + eventueel een badmuts 

Denk eraan, we gaan op kamp. Niet je beste kleding dus! 
 
Om je voeten te verwennen? 

 Stevige schoenen voor de tochten 
 Makkelijke schoenen voor op de kampplaats 
 Oude schoenen die in het water mogen 
 Pantoffels/slippers voor binnen 

 
Om bij de keukenploeg in de smaak te vallen? 

 2 keukenhanddoeken waarop je naam duidelijk vermeld staat 
 
Voor de handigheid? 

 Papieren zakdoeken 
 Zak voor vuile was 
 Zonnemelk + aftersun  
 Zonnebril + pet 
 Muggenmelk 
 Regenjas 
 Drinkbus & drinkbeker 
 Klein rugzakje voor dagtocht (zorg voor een comfortabele rugzak) 
 Boterhamdoos  
 Zaklamp 
 Knimmers, Sjo’ers en Hernieuwers: camping-stoeltje 
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Indien je tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen moet nemen, zorg dan dat je naam 
duidelijk op de verpakking staat en dat je leiding weet wanneer en hoeveel je er van moet 
nemen. 
 
Om een voorbeeldig lid te zijn? 

 Uniform (T-shirt + sjaaltje, eventueel trui) 
 Geen snoep, chips of frisdrank 
 Geen dure, waardevolle dingen 

 
Om je ouders, familie, vriendinnen… een pleziertje te doen? 

 Enveloppen en eventueel briefpapier  
 Adressenlijst  
 Schrijfgerief 
 Postzegels 

 
Om jezelf te verwennen?  

 Knuffelbeertje 
 Stripverhaal of boek voor tijdens de platte rust 

 
Om eens goed uit de bol te gaan? 

 USB met liedjes 
 Verkleedkledij  

 
Vergeet zeker je identiteitskaart niet!!! 
Zorg dat jullie weten welke spullen van jullie zijn, bijvoorbeeld door er je naam in te 
schrijven. Zo kunnen we de grote hoop ‘verloren voorwerpen’ vermijden. 
 
 
EEN DAG OP KAMP 
7u30 Opstaan leiding + leden 
8u00 Formatie + ontbijt 
... Voormiddagactiviteit 
12u30 Eten en platte rust 
... Activiteit 
16u00 4-uurtje 
... Activiteit 
18u00 Eten 
... Activiteit 
20u00 Formatie  
20u30 Slaapwel pagadders  
21u00 Slaapwel joro´s 
21u30 Slaapwel knimmers  
22u00 Slaapwel sjo’ers en hernieuwers 
22u30 Leidingvergadering  
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PLAYBACKSHOW & KAMPVUUR 
Op deze avond zal er heel wat gezongen, gehuppeld en gesprongen worden. Begin dus 
alvast maar te oefenen zodat je de ster van de avond wordt. Je mag altijd eigen liedjes 
meenemen, zodat je je favoriete muziek bij hebt om op te dansen! 
 
 
HYGIËNE MAATREGELEN 
Tijdens het kamp zal de leiding extra inspanningen leveren om aan de opgelegde 
maatregelen mee te werken. Maar ook van onze leden en hun ouders worden extra 
inspanningen verwacht. Lees vooral de brief op onze website nog eens door. Voor de goede 
orde, geven we de belangrijkste nog even mee. 
 
 
VOOR HET KAMP: 

• Voor aanvang het kamp mag je zoon/dochter 
minstens 5 dagen niet ziek geweest zijn.  
Of COVID-19 symptomen gehad hebben. 

• 5 dagen voor het kamp geen andere activiteit met 
andere bubbel deelgenomen hebben. 

 
 
 
 
TIJDENS HET KAMP: 

• HANDEN regelmatig wassen 
• AFSTAND houden van andere bubbels en externen 
• MONDMASKER dragen wanneer afstand 

onvoldoende mogelijk is. (iedereen +12 jaar) 
 
 
 
 
VOOR OUDERS (tijdens en na het kamp) 

• BESCHIKBAAR blijven om indien nodig je ziek kind 
op kamp op te halen en naar de dokter te gaan. 

• COMMUNICEER, wanneer je kind kort na het kamp 
ziek zou worden, met de leiding. 

 
 
 
 
VRAGEN? 
Heb je nog specifieke vragen?  
Neem dan contact op met de hoofdleiding:  
0472 33 58 27 (Femke) of 0477 04 79 40 (Wout) 


