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Voorwoord

Beste ouders, leden en sympathisanten
Het werkjaar zit er bijna op.
Het 2de semester konden we spijtig genoeg niet
vullen met talloze toffe activiteiten en momenten
van plezier. Gelukkig mogen we wel op kamp! De
leiding heeft hun motivatie en inspiratie kunnen
sparen. Nu onze hoofden bijna ontploffen van
ideeën kunnen we eindelijk beginnen met de voorbereiding voor het kamp.
Deze zal dankzij de regels anders zijn dan de voorgaan de kampen, maar zeker
niet minder leuk!
Ik mag u echter nog niet vertellen wat het thema dit jaar zal zijn, maar het zou
wel eens alle voorgaande jaren kunnen overtreffen. Hetzelfde gelt voor de
spelletjes.
We kunnen terug blikken op een bewogen jaar.
Een mooi Streekbierenweekend, mooie zaterdagen en er stonden weer geen
stoute kindjes in het boek van de Sint.
We zagen ook verschillende activiteiten zoals koekjesverkoop, zeepkistenrace
en weekend met de oudste geheel of gedeeltelijk in het water vallen.
Maar niet getreurd! Volgend jaar vieren we onze 90ste levensjaar!! Dit zullen we
vieren met een eindejaar conferentie van niemand minder dan Bert Gabriëls.
Hou u goed en tot op kamp!
Een stevige KSA-groet
Niels Vantorre
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KSA's tegen Corona!

D

oor de corona-maatregelen moesten ook wij de activiteiten stopzetten.
Ontzettend jammer, maar corona krijgt ons niet klein! Als jullie niet naar de
KSA konden komen, kwam de KSA gewoon naar jullie. Samen met KSA+ organiseerden we een onlinewedstrijd waar we tegen elkaar streden. Het deed ons
deugd steeds lachende gezichten en creativiteit van jullie te zien! Jammer genoeg
hebben we de strijd verloren, alhoewel het niet veel scheelde. We kunnen met een
trots gevoel terugkijken op deze strijd, maar hopen toch jullie weer in levende lijve
terug te zien!

Te Huur

Paëllapannen

Percolator

Leiders

€30/dag, €100 waarborg

€18/dag, €25 waarborg

Prijs overeen te komen

Contactpersoon: Guillaume Berguige & Willem Louagie (gegevens op pagina 5-6)
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Het leidersteam

Dwergen

Banleider

Niels Leenknegt

Strobomenstraat 1b
8890 Moorslede
0471 20 26 82
dwergjes@
ksamoorslede.be

Alan Orsonneau

Guillaume Berguigue

alanorsonneau@
ksamoorslede.be

Mgr Cardijnlaan 34
8890 Dadizele
0473 11 06 26

Pater Lievensstraat 55
8890 Moorslede
0492 66 82 56

materiaal@
ksamoorslede.be

Kabouters
Banleider
Simon Desmet

Zonnebeeksestraat 20
8890 Moorslede
0474 32 19 17
kabouters@
ksamoorslede.be

Emile De Bruyn

Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0492 60 85 73
leiders@
ksamoorslede.be

Tjorven Cappon

Louis Vandermersch
Iepersestraat 46
8890 Moorslede
0493 60 09 57

louisvandermersch@
ksamoorslede.be

Arthur Staelens
Rubenslaan 40
8890 Moorslede
0471 37 28 84
arthurstaelens@
ksamoorslede.be

Permekelaan 27
8890 Moorslede
0468 22 71 22
tjorvencappon@
ksamoorslede.be

Arthur De Bruyn
Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0468 22 71 22
arthurdebruyn@
ksamoorslede.be
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Het leidersteam
Pagadders

Banleider

Louis Decuypere

Pater Lievensstraat 4
8890 Moorslede
0491 95 20 96
pagadders
@ksamoorslede.be

Niels Goddeeris
Breulstraat 16
8890 Moorslede
0496 05 29 92

Jelle Samoy

nielsgoddeeris@
ksamoorslede.be

jellesamoy@
ksamoorslede.be

Willem Louagie

Ruben Leenknecht

materiaal
@ksamoorslede.be

Kerkstraat 4 bus 2.6
8890 Moorslede
0479 59 34 02

Kalkoenstraat 3
8890 Moorslede
0487 21 177 5

6de Jagersstraat 3
8890 Moorslede
0472 34 97 53

rubenleenknecht@
ksamoorslede.be

Jongknapen
Banleider
Bjorn Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0491 73 21 96

jongknapen
@ksamoorslede.be

Tibo Tempelaere

Arno Monteyne

tibotempelaere@
ksamoorslede.be

Iepersestraat 167
8890 Moorslede
0472 03 86 46
arnomonteyne@
ksamoorslede.be

Mattis Platteeuw
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Sint-Omaarsfontein 21
8980 Passendale
0496 75 71 57
mattisplatteeuuw@
ksamoorslede.be

Breulstraat 64
8890 Moorslede
0498 73 76 99

Lars Goddeeris
Breulstraat 16
8890 Moorslede
0495 56 26 93
larsgoddeeris@
ksamoorslede.be

Het leidersteam
Knapen

Banleider

Anton Debode
Kastanjestraat 5
8890 Moorslede
0471 37 83 62
knapen@
ksamoorslede.be

Secretaris

Bastiaan Dekoning

Louis Neart

Slypsstraat 24a
8890 Moorslede
0476 03 41 57
louisnaert@
ksamoorslede.be

Oostnieuwkerksestraat 12
8890 Moorslede
0471 10 37 07
financiëel@
ksamoorslede.be

Jonghernieuwers
Banleider

Remi Vandaele
Elzerijstraat 15
8890 Moorslede
0479 62 62 96

jonghernieuwers@
ksamoorslede.be

Hoofdleider

Niels Vantorre

Bellereke 19
8890 Moorslede
0488 60 88 20
leiding@
ksamoorslede.be

Aron Tempelaere
Breulstraat 64
8890 Moorslede
0492 65 90 00
arontempelaere@
ksamoorslede.be

Michiel Deforche

Passendaalsestraat 143b
8890 Moorslede
0485 82 79 29
michieldeforche@
ksamoorslede.be

7

Hernieuwers

Banleider
Seppe Noyez

Gentsestraat 52a
8890 Moorslede
0472 83 72 63
hernieuwers@
ksamoorslede.be

Jeffrey Borry

Veldstraat 14
8890 Moorslede
0474 10 21 00
jeffreyborry@
ksamoorslede.be

International
Paraguay-verantwoordelijke
Sander Lannoo

Adres onbekend
Ayolas, San Benito
Paraguay PRY
0491 20 38 78
sanderlannoo@
ksamoorslede.be

H

allo mijn naam is Sander en ik ben acht maanden op uitwisseling geweest in Paraguay.
Jammergenoeg moest ik vervroegd terugkeren wegens COVID-19. Midden maart kreeg
ik een mailtje van mijn organisatie dat ik moest vertrekken, maar het heeft nog zeker twee
weken geduurd tegen dat ik terug in België was. Elke dag was het afwachten tot er nieuws
was over hoe we zouden terugkeren, want al snel werden de grenzen in Paraguay gesloten
en mochten vliegtuigen niet meer vertrekken of aankomen. Na drie geannuleerde vluchten
kregen we eindelijk bericht dat we via een Duits chartervliegtuig naar Frankfurt konden. In
een dag tijd moest ik alle benodigde documenten verzamelen om uit mijn dorpje te mogen,
dat in middels ook al in lock-down was gegaan, en op het vliegtuig te mogen.
Aan de luchthaven werden we gescand op koorts en werd ons gevraagd te allen tijde een
mondmasker aan te doen en handgel te gebruiken tijdens het wachten en op het vliegtuig. De 14 uur durende vlucht van Asuncion naar Frankfurt ging vlot, eten kreeg je in een
schoendoos aan het begin van de vlucht aangezien het personeel niet in contact mochten
komen met de passagiers. Eens in Frankfurt werd ik en de andere 13 Belgen van uitwisseling opgewacht door twee chauffeurs in pak die ons met een chic zwart busje naar Luik
brachten. Na een beetje moeite om de grens naar België te mogen oversteken kwamen aan
in Luik en stonden onze ouders ons op te wachten. We konden geen groepsfoto meer nemen want al snel kwam de politie zeggen dat we niet in grote groep mochten samen komen.
Het is spijtig dat we vervroegd moesten terugkeren maar het was al een avontuur op zich
om terug te geraken, een avontuur dat ik ook niet snel meer zal vergeten.

8

Op weekend met ....
De Dwergen

H

et is vrijdag avond en bijna 18:30. De leden komen bijna aan. De
leiders hebben stress dat alles vlotjes en in goeie baan zal lopen.
Plots is het dan 18:30 de eerste leden komen af. We vertrekken samen naar de kampplaats.
De kinnekes moeten eerst hun bed maken en we geven dan een rondleiding voor waar ze
mogen komen en niet mogen komen. Na de rondleiding en wat kleine spelletjes te spelen,
was het weliswaar tijd op in hun nest te kruipen. Want de dag erna was weer een volledige
dag en we wisten dat ze hun slaap nodig zouden hebben.
Het is al zaterdag ochtend, tijd om wat krachtvoer te geven aan de gastjes. Na het krachtvoer hebben gegeven, zijn we begonnen met een spelletje te spelen. “Plants vs Zombies”
was het spel in de voormiddag na wat zware gevecht tegen de zombies, was de overwinning in zicht. Maar op het einde was er nog een grote wave van zombies in aantocht. Ze
moesten meer planten zaaien om de zombies te kunnen verslaan. Na het zaaien van plantjes
en een hele defensie lijn te plaatsen is het gelukt om de zombies te verslaan. Dan was al
tijd om wat vitamientjes op te nemen. De koks hadden ons lekkere kip kerrie gemaakt met
rijst en ananas. Alhoewel er wat moeilijk waren met de saus, was de rest tot in de puntjes
afgewerkt. Na deze zware maaltijd was het tijd om een beetje plate rust te houden om dat
eten wat te laten zaken.
De zon begon te schijnen en we besloten om naar het bos te gaan. Deze was wel ne
kleine 20 min wandelen. We kwamen toe in het park/bos waar we dan begonnen met wat
opdrachtjes om te weten wie de beste zombie killer was. Dit was snel duidelijk dat ze niet
alleen de zombies konden vermoorden, want samen stonden ze sterk. Dus iedereen was de
winnaar. We hadden nog een uurtje of twee voor dat het avond eten klaar was dus hebben
we ne wandeling gemaakt in het bos/park. Ter zelfde tijd hebben we een fotoshoot gehouden met de gastjes. (zie foto’s) Na de 16 km wandeling en na 500 foto’s zijn we terug naar
de kampplaats gegaan want het avondeten stond klaar. Onze persoonlijke chefs hadden
lekkere hotdogs gemaakt met uitgebreide assortiment van sausjes.
Sommige leden aten zelfs 5 hotdogs.
Door die zware wandeling waren
ze redelijk “ cashé” dus hadden we
besloten om die avond niks speciaals
te doen juist douchen met een dj
om wat sfeer in te brengen. Na de
douche, tanden poetsen en de rest
te wassen zijn ze in bed gekropen.
De leiders hebben nog een verhaaltje
verteld, ze waren in mum van tijd in
dromenland beland.
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Na een goeie nacht rust kwamen de leden te weten dat hun laatste dag bezig was. Na
de stutjes met choco, was het tijd om de valies te maken, het plein te kuisen ( met al die
vuile leden lag het terrein er niet echt proper meer bij). Dus de dwergen en kabouters zijn
daar direct mee begonnen om het plein weer spiek en span te brengen. De leiders waren
de slaapkamer aan het kuisen wanneer dat Leider Noppe (Niels) de kindjes bezig aan het
houden met wat pleinspelletjes. Dan was het tijd om de overheerlijke spaghetti te eten.
Na de spaghetti was het bijna tijd om huiswaarts te gaan. Ik hoop dat jullie kindjes een tof
weekend achter de rug hadden. De leiders hadden zich geamuseerd.
KSA GROET U
Leiders Dwergjes

Op weekend met ....
De Kabouters

V

rijdag 28 februari stond met stip genoteerd in de agenda: het was
de dag dat we met de kabouters vertrokken op weekend naar het

pittoreske Tiegem. Voor velen een belangrijke dag, want het zou hun eerste grote KSA activiteit zijn! Door de wintertijd was het al donker bij aankomst en dus hielden we de verkenning van het grote en mooie domein voor de volgende dag. In plaats daarvan hielden we het
gezellig binnen in de sporthal op het domein en kwamen de kabouters het thema van het
weekend te weten aan de hand van een muzikale doos met tips. Door de goede samenwerking kwamen ze al snel te weten dat ze zouden ondergedompeld worden in de wereld van
de boeren.

10

En dat merkten ze ook snel
de volgende ochtend toen
ze gewekt werden door
enkele boeren. Zij schakelden de hulp in van de
kabouters om hun erf uit te
breiden en zoveel mogelijk
landbouwgrond te veroveren. Tegelijkertijd moest
de keuze gemaakt worden
wat ze met die grond zouden doen: dieren telen, gewas kweken of een serre bouwen. Die
keuzes hadden een belangrijke invloed op het vervolg in de namiddag. Het werd duidelijk
dat de kabouters over een gezonde portie competitiviteit, samenwerking en tactisch inzicht
beschikken.
Na de middag werd het groepsgevoel versterkt door iedereen met gel een echt “boerenkapsel” te geven, daarna ging de concurrentie weer verder! De vruchten werden geoogst en de
dieren werden geslacht en het was de bedoeling om allerlei producten te kopen en verkopen tegen de best mogelijke prijs. Zo werden medailles verzameld die de kabouters dan nog
mochten bijhouden tot het einde van de weekend. Er was echter ook een boze boer in het
spel die de planten kon ziek maken, maar gelukkig was er ook een plantendokter met een
geneesmiddel hiervoor. Nadat we onze akkers en weiden goed hebben kunnen verzorgen
en alle medailles waren uitgedeeld, was het tijd voor een avondquiz. Deze boerenquiz
maakte duidelijk dat alle kabouters voorzien zijn van echt boerenverstand.
Zondagochtend was iedereen al vroeg uit de veren om een mooie wandeling te maken
langs de boerebuiten aan de toegangspoort van de Vlaamse Ardennen om uiteindelijk in
het prachtige Sint-Arnolduspark uit te komen. Na hier de glijbaan te hebben versleten en
het volledige bos te hebben verkend, was het tijd om weer huiswaarts te keren. Voor we
terug op de kampplaats aankwamen stond ons nog een leuke verrassing te wachten: de
koers passeerde net! Blijkt dat onze groep bestaat uit enkele wielerfans die dit een zeer
toffe ervaring vonden. Dit was een mooie afsluiter van fantastische weekend.
Bedankt aan iedereen die mee was en hopelijk tot op kamp!
Groetjes
Kabouterleiding
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Op weekend met ....
De Pagadders

J

oepie, eindelijk was het zover, weekend! Op vrijdagavond vertrokken we met een heleboel pagadders en vier leiders richting Tiegem.
beste ban!
Voor de leiders een gekende plaats, voor de leden niet. Nadat de eerste
uitdaging, namelijk het maken van de bedden, achter de rug was, kon het weekend echt
beginnen.
De eerste avond speelden ze
het spel Infection. De bedoeling was dat elk team zijn
ziekte, hun eigen kleur van
verf, verspreidde onder hun
vrienden. Ondertussen kwam
de huisdokter langs bij elk team
langs om te kijken of ze nog
gezond waren. Aangezien ze
allemaal waanbeelden in de getoonde afbeelding zagen, was
het duidelijk: de hele groep van
pagadders was ziek… Nu is de
beste remedie hiertegen slapen,
dus gaven ze daar gehoor aan na hun warme kop chocomelk.
Na een welverdiende nachtrust zetten ze de dag in met een stevig ontbijt. Iedereen wou van
zijn ziekte af, dus gingen ze op zoek naar een geneesmiddel. Dit geneesmiddel konden ze
zelf verzamelen door verschillende opdrachtjes te doen bij de dokters. Iedereen kon zich op
die manier bevrijden van zijn ziekte, maar daarmee waren ze nog niet bevrijd van hun honger. Gelukkig konden ze genieten van een heerlijk bereide maaltijd door de kokjes, waarmee
dat probleem ook alweer uit de wereld verholpen was.
Na een welverdiende
siësta bleek dat de ziekte
opnieuw in het land was.
Het éne team moest de
ziekte proberen weg
te krijgen uit het land,
het andere team moest
juist zo veel mogelijk
besmettingen maken. De
verdedigers wonnen voor
hun grote idool Marc Van
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Ranst, maar daarvoor moesten ze wel hun geduchte tegenstanders een kopje kleiner maken
geen makkelijke opgave. Na de competitie om ter meest hotdogs eten, was het tijd om wat
uit te zieken voor de buis. Ze zongen karaoke, dansten… en maakten vooral veel plezier. De
dag was voorbijgevlogen.
De volgende ochtend was het al tijd om de valies te maken. Dat ging gelukkig redelijk vlot
waardoor ze nog tijd hadden om een spel te spelen. Ze kregen elk een blad met de verschillende opties waar, hoe en door wie de ziekte ontstaan was. Door te kijken in het andere
kamp konden de opties uitgeschakeld worden. Uiteindelijk bleek Arthur Staelens de schuldige doordat hij in Disneyland naast de pot had geplast… ’s Middags konden we genieten van
lekkere spaghetti en voor we het wisten stonden mama en papa al klaar om dit geweldige
weekend af te sluiten.
Tot de volgende!
De pagadderleiding

Op weekend met ....
De Jongknapen

N

a de storm Ciara, Dennis, Ellen en Francis, merkten wetenschappers
dat de goden boos zijn. Waarom zijn ze boos. Welke goden zijn
boos. Wel dit jaar zouden de Olympische Spelen plaatsvinden, maar
dat wist niemand nog niet. Atleten waren zich al aan het klaarstomen voor de Spelen. Wie
Olympische Spelen zegt, weet natuurlijk dat dit van de Griekse Goden komt. Gelukkig waren
we met 13 jongknapen die de goden gerust konden stellen.
Maar hoe zullen die jonkies het voor elkaar spelen. Om de goden gerust te stellen, gingen ze
heel de Mount Olympus op. Amai amai amai. Maar de jongknapen kunnen dat! Eerst maakten we op vrijdagavond een lader naar de hemel, hups de lucht in. Na deze lastige bouw,
speelden we nog een spel
wie is het en kropen in ons
bedje. Uitgerust voor de grote
klim, begonnen we eraan. We
zullen eens tonen we wat we
in petto hebben.
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We speelden muzikaal-pak. Liedjes zouden immers een
grote hulp zijn bij het sporten! Door verschillende spelletjes te spelen, werd al snel duidelijk dat onze jongknapen duidelijk iets van sport weten.
En toen kwam de klim van Olympus. Daar munten te
verzamelen, konden de jongknapen de berg op gaan.
Waar sommige jongknapen vast bleven zitten, gingen
andere op en neer van de berg. Na het avondeten waren
de buikjes weer goed gevuld, en kwam de grote verassing. De jongknapen gingen op hun eerste dropping!!!
Wat een enthousiaste gezichten waren er te zien! Na
een twee kilometer gewandeld te hebben, speelden
we nog een klein spelletje aan de kerk. Terug op de
kampplaats eten we nog wat chips en daarna de groep
in twee te delen en via een spel in bed te kruipen.
Jammer genoeg was de laatste dag aangebroken, maar toen we naar buiten keken was het
mooi weer. De goden waren gerust gesteld!! Dat was een hele opluchting, want nu konden
de jongknapen met een goed gevoel terug naar huis keren.
Tot op kamp!
De jongknapenleiders
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We kunnen op kamp!!!

Maar wat verandert er nu allemaal?
Voor de eerste keer op kamp

O

p kamp voor een hele week, we kunnen ons voorstellen dat dat voor de jonge kabouters (en pagadders) direct een lange periode lijkt. Speciaal voor jullie een korte samenvatting van wat er zo allemaal te beleven valt op kamp. Voor meer vragen kunnen jullie
natuurlijk altijd een leider contacteren.
Beginnen doen we eigenlijk met het saaiste van allemaal: de lange treinreis naar het verre
Limburg. We zitten vol enthousiasme en energie, maar de boze treinconducteur zegt dat
we braaf op onze plaats moeten blijven zitten. Gelukkig komen we snel aan bij de kampplaats. Enkele minuutjes wandelen, we zien al de vele bossen waarin we de komende dagen
kunnen spelen. In de namiddag komen we toe op de kampplaats en we hebben ogen te kort.
Een groot grasplein omringd door bos, een gesjorde palenconstructie waar er elke dag een
toneeltje is, de kamers en tenten om in te slapen… En vanaf dan vliegt de tijd voorbij. Het
hele kamp staat in het teken van 1 thema. De meeste spelletjes gaan over dit thema en elke
dag is er een grappig toneeltje waarin de leiders zich verkleden en een stukje spelen van het
verhaal dat 10 dagen duurt. Het thema voor dit jaar blijft nog even geheim, maar we kunnen
al verklappen dat het zeker de moeite zal zijn! De vorige jaren waren de thema’s Zorro, De
Eerste Wereldoorlog en The Power Rangers.
Nog 6 dagen die in het teken staan van spel en plezier. Er zijn bosspelletjes – in een bos dat
oneindig groot lijkt in vergelijking met wat we gewend zijn – waterspelletjes bij mooi weer,
knutselactiviteiten, gezellige binnenspelletjes, enzoverder. Het is eigenlijk een beetje zoals
op zaterdagnamiddag of op weekend met de KSA, maar dan minstens 10 keer toffer. Bijna
altijd mooi weer en heel lekker eten, onze 6-koppige koksploeg kreeg 3 sterren in de Michelin-gids. Er is ook 1 dag waarop we een hele dag weg zijn van de kampplaats. We trekken
te voet naar een meer of zwembad voor een namiddag waterplezier. En van al dat ravotten
worden we natuurlijk moe. Elke dag is er dan ook een rustmomentje na het middagmaal.
Wat krachten opdoen door even te rusten op de kamer. Een strip lezen, een gezelschapspelletje spelen, of een klein tukske voor wie wil. Klaar om er dan weer in te vliegen. ’s Avonds
drinken we dan een heerlijke beker warme puddingpap voor we naar bed gaan om goed te
kunnen slapen en de volgende dag uitgerust te kunnen beginnen. Tussendoor schrijven we
een kaartje naar huis om te laten weten dat we het heel goed stellen. Na enkele dagen krijgen we zelf ook een kaartje van mama en papa. Wat zijn ze toch trots dat we een hele week
‘alleen’ op kamp durven gaan. Op de laatste avond volgt dan het spectaculairste moment
van het kamp: het kampvuur! Met z’n allen rond het vuur gezellig genieten van de laatste
avond samen, want de dag erop moeten we al terug opruimen en naar huis gaan.
Nooit gedacht dat het al zo snel voorbij zou zijn!
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Wat neem je mee op kamp
Dit jaar vragen we aan de jongknapen, knapen, jonghernieuwers en hernieuwers een

mondmasker mee te nemen! (een extra is altijd handig)

Kledij (alles mag vuil worden!)
• voldoende t-shirts
• kousen (zeker voor iedere dag een paar, zeker bij nat weer!!)
• ondergoed voor elke dag
• schoenen (speelschoenen + wandelschoenen)
• eventueel laarzen (handig bij nat weer!!)
• lange broeken
• korte broeken
• twee warme truien
• KW of goede regenjas
• pet (tegen de zon)
• KSA-uniform (dit draag je het best bij het vertrek vanuit Moorslede, zodat heel het land
ziet dat we van de KSA zijn!)
Mogen wij ook vragen om alle kledij (zeker KSA-uniform!!) te naamtekenen. Dit maakt het
voor de leiders een stuk makkelijker om bij het opruimen van de kamers de kleren bij de
juiste persoon te krijgen!

Slaapgerief voor kabouters, pagadders en jongknapen
• bedovertrek
• kussen en kussensloop
• slaapzak
• pyjama
• misschien wel een knuffel

Slaapgerief voor knapen, jonghernieuwers en hernieuwers
• stevige luchtmatras
• kussen en kussensloop
• slaapzak
• pyjama
• tentje

Eetgerief (dit alles in een stevige schoendoos of blikken doos mét elastiek!)
• onbreekbaar bord of gamel
• onbreekbare beker voor drank
• onbreekbare beker of gamel voor soep
• bestek (soeplepel, dessertlepel, vork, mes)
• minstens (!) twee keukenhanddoeken
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Wasgerief
• 4 washandjes
• enkele handdoeken
• badhanddoek
• tandenborstel en tandpasta
• zeep of douchegel
• shampoo
• kam
• eventueel sleffers (gemakkelijk om naar douche te gaan)

Enkel voor knapen en jonghernieuwers
• 20 euro zakgeld
• zaklamp
• aardappelmesje

Varia
• lunchpakket voor op de trein
• zwemgerief
• duikbril
• zak (linnen zak/vuilzak) voor het vuil wasgoed
• drinkbus
• enkele wasknijpers (om iets te drogen te hangen)
• identiteitskaart/kids-ID (af te geven aan de leiding bij vertrek)
• eventueel voorgeschreven etiketten met adressen voor de postkaarten
• schrijfgerief voor het eventuele schrijven van postkaarten
• geld om kaartjes/postzegels te kopen (liefst gepast, een kaartje kost 1 euro, een
postzegel 70 cent)
• eventueel medicatie (dit liefst af te geven, met uitleg, aan leiding)
• eventueel strips of ander vermaak voor tijdens de platte rust of de reis (uno, kaarten,…)
• goed humeur

Wat neem je niet mee op kamp!
• alcoholische dranken
• sigaretten
• drugs
• gsm (de leiders van knapen en jonghernieuwers maken hieromtrent afspraken)
• spelconsoles
• dure voorwerpen
• slecht humeur
• Snoep: onze koks zullen ervoor zorgen dat uw zoon iedere dag zijn buikje rond kan eten.
Snoep dat toch in de valies belandt, zal door de leiders worden afgenomen en verorberd.
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Veiligheidsmaatregelen
Voorwoord
Dag allerbeste ouders!
Op 22 mei werd na even wachten dan toch beslist om onze zomerkampen te laten doorgaan.
Een fantastische beslissing natuurlijk, waar we enorm blij mee zijn. Samen met de toelating
kwam natuurlijk ook een lijstje maatregelen onze kant uit, die we er maar wat graag
bijnemen.
In dit ‘draaiboek’ over het kamp leggen we jullie in détail uit hoe we deze uitdagingen zullen
aanpakken. We gidsen jullie er chronologisch doorheen, zodat je op elk moment nog eens
kan teruggrijpen naar deze infobrief.
Bij vragen allerhande: al onze leiders staan jullie met veel plezier te woord!

1. Algemeen
Alle maatregelen en voorwaarden die wij opnemen in dit eigen kampenplan komen haast
rechtstreeks uit de algemene kampenplannen die voor alle jeugdbewegingen gelden. Met
onderstaande aanpak voldoen wij dus met andere woorden met glans aan alle regelgeving
die ons (logischerwijs) wordt opgelegd.
Een belangrijke factor in het veilig laten doorgaan van de kampen is natuurlijk het ‘gezond
verstand’ en inschattingsvermogen van de leidingsploeg. Welke spelletjes laten we
doorgaan? Op welke momenten wassen we onze handen? We hopen in deze op jullie
vertrouwen, want geloof ons: de gezondheid van onze leden komt steeds op de eerste
plaats.

Bubbel-distancing
Dit begrip zal echt wel de rode draad vormen doorheen ons kamp, van valiesinzameling tot
de laatste dag van het kamp zelf.
Zoals jullie misschien al ergens lazen, mogen de kampen enkel doorgaan in groepjes/bubbels
van 50 personen, die ten allen tijde aan bubbel-distancing doen. De meest logische invulling
hiervan bestaat eruit om de bubbels te maken volgens hun slaapplaats. Zo zitten de
jongknapen, pagadders & kabouters in 1 bubbel omdat zij in bedden slapen. De overige
groepen(knapen, JHN, HN) slapen in tenten en vormen op hun beurt bubbel 2.
Door het bubbel systeem zijn wij genoodzaakt om dit jaar zonder de dwergjes op kamp te
gaan. Dit zodanig we de veiligheid van de gehele groep kunnen garanderen.
Binnen de bubbel is het dragen van een mondmasker niet verplicht, ook de
anderhalvemeter-regel is binnen een bubbel niet van toepassing.
(De leidingsploeg werkt ook tijdens de kampvoorbereiding al in bubbels, met zo min mogelijk
contact tussen leiders van verschillende leeftijdsgroepen dus.)
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2. Inschrijvingen
Sommigen onder jullie wachtten misschien op deze informatie om hierrond een beslissing te
maken. Dat begrijpen we natuurlijk. Toch willen we jullie vragen om de beslissing niet
onnodig uit te stellen. Zo weten wij mooi op tijd welke bubbel uit hoeveel en welke
personen zal bestaan, info die we nodig hebben voor zowel organisatie als administratie.
Merci!

Data
De data van ons kamp blijft behouden:
-

JKN, KN, JHN, HN: 31 juli tot en met 10 augustus.
KAB, PAG: 3 augustus tot en met 10 augustus.

Kampprijs
We vinden het als KSA Sint-Maarten Moorslede enorm belangrijk om toegankelijk te zijn
voor iedereen. Elk jaar organiseren we dan ook met plezier evenementen om onze prijzen zo
laag mogelijk te kunnen houden.
Dit jaar zullen we wel een kleine prijsstijging moeten doorvoeren. Dit heeft alles te maken
met de aankoop van liters ontsmettingsalcohol, zeep, (EHBO-) materiaal,…
Daarom zouden we voor het kamp 2020 volgende prijzen hanteren:
-

JKN, KN, JHN, HN: 140 EUR
KAB, PAG: 115 EUR

We hopen dat u ons begrijpt in het nemen van deze beslissing.
Doordat we met de KSA onze activiteiten koekjesverkoop & zeepkistenrace geheel of
gedeeltelijk in het water zagen vallen is iedere vrijwillige bijdrage meer dan welkom zodanig
we ons kamp even goed kunnen doen verlopen als vorige edities. Dit kan gaan van een klein
bedrag tot enkele strips, spelmateriaal, …

Kampboekje en medische fiche
Anders dan vorig jaar komen we dit jaar niet bij u langs. Dit jaar zullen we ons meesterwerk
van een Lievensbode via mail doorsturen. Alle praktische info komt hier nog eens in te staan.
De medische fiche die de Lievensbode gezelschap houdt in de mail zal er dit jaar wel lichtjes
anders uit zien. We zullen namelijk gebruik maken van een corona-minded medische fiche
die ons aangereikt wordt vanuit KSA Nationaal.
Deze keer vragen we jullie om ons de medische fiche te overhandigen op de valiesinzameling
van desbetreffende bubbel.
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3. Valiesinzameling
We vragen met aandrang om onderstaande uren echt wel te respecteren, en indien mogelijk
jullie bezoek een beetje te spreiden in de tijd.
-

De valiezen van de KAB, PAG, JKN mogen afgegeven worden aan ons op donderdag
30 juli tussen 13u en 15u30 aan de 4link.
De valiezen van de KN, JHN, HN verwachten we daar diezelfde dag tussen 15u30 en
17u. (Dit jaar nemen we geen fietsen mee.)

Let wel: indien je ouder bent van een lid van de jongste bubbel en van een KN, JHN of HN,
mag je gerust zijn valies ook al inleveren wanneer je die van jouw KAB,PAG of JKN komt
inleveren. Zo hoef je geen 2x langs te komen
! Gelieve hierbij op volgende zaken te letten !
-

-

We vragen om met één persoon, alleen dus, de valies te brengen. Als dit moeilijk
haalbaar mocht zijn (als alleenstaande ouder bijvoorbeeld), vragen we aan de
overigen om heel even te wachten op afstand.
Houd telkens voldoende afstand van de leiders en van de andere aanwezige ouders.
De persoon die de valies komt brengen draagt een mondmasker.
Gelieve de valies eenmalig zelf bij de andere valiezen te leggen.
De medische fiche leg je in de daarvoor voorziene doos.

4. Vertrek
Onze kampplaats is dit jaar gelegen in Bocholt.
Om de afstand te overbruggen zullen we terug met de trein gaan. De treinreis zal dit jaar wel
per bubbel gebeuren. Dit betekent wel dat iedereen vanaf 12 een mondmasker moet
dragen. Als KSA is het niet mogelijk om voor iedereen een mondmasker te voorzien, daarom
vragen we om zelf een mondmasker te voorzien.
Hoe zal dit in zijn werk gaan?
-

Dit jaar spreken we af aan het station van Roeselare.
Om niet met de 2 bubbels door elkaar te staan wachten op de trein spreken we af op
een aparte locatie.
o JKN worden aan de balie verwacht om 9u aan het station van Roeselare op
31 juli
o KN, JHN, HN worden op hetzelfde uur verwacht, maar buiten aan de voorkant
van het station.
o De KAB en PAG worden om 9u verwacht aan de balie van het station op 3
augustus.

Nog één aandachtspuntje hieromtrent:
-
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Carpoolen waarbij verschillende bubbels mengen mag niet. (uitzondering: Als je 2
zonen inde verschillende bubbels zitten dan mag je hun gezamenlijk voeren zonder
iemand extra mee te nemen.)
4

5. Het kamp
Het medische aspect
Onderstaande puntjes geven wij jullie letterlijk mee vanuit overkoepelende organisaties. Het
medische aspect blijft ook op kamp natuurlijk hoogste prioriteit.
-

-

-

KSA gaat uit van het principe: iedereen kan mee, tenzij men ziek is of was of geen
toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, wanneer hun kind tot de
risicogroep behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te schatten of hun
risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra inschatting van de huisarts
nodig is.
Was je ziek vóór de start (min 5 dagen) van het kamp? Dan mag je niet deelnemen.
We voorzien op kamp minstens 1 quarantaineruimte/-tent, waar zieke kinderen
even zullen moeten verblijven tot we de situatie geëvalueerd hebben. Dit klinkt
natuurlijk enger dan het in werkelijkheid zal zijn.
Elke bubbel zal zijn eigen EHBO-kit toegewezen krijgen.

Bubbel-distancing: hoe?
“Hoe zullen die topleiders van KSA Sint-Maarten Moorslede de twee bubbels in hemelsnaam
uit elkaar houden?”, horen we jullie denken. Dit is onze aanpak:
-

-

-

De kampplaats waar we naartoe gaan is ruim genoeg om voldoende afstand tussen
de bubbels te behouden. Iedere bubbel zal beschikken over eigen eetplaats, eigen
toiletten, eigen lavabo’s en een eigen plaats bij regenweer.
Dit jaar zullen we geen gezamenlijke activiteiten tussen de bubbels organiseren.
De gezamenlijke momenten gebeuren altijd met de nodige afstand en maatregelen
zodanig er geen contact of menging mogelijk is. Bv toneeltje: Dit zal gebeuren met
meer dan 2m tussen bubbel 1 & 2. De acteurs komen enkel in contact met acteurs uit
dezelfde bubbel.
Leden uit 2 verschillende bubbels zullen niet samen kunnen spelen op hetzelfde
grasveld of in eenzelfde bos. We splitsen het grasveld op en de kampplaats bevat 2
volledig gescheiden bossen.

Hygiëne
-

Het spreekt voor zich dat we héél regelmatig onze handen wassen/ontsmetten.
Voor & na elke maaltijd, elk toiletbezoek, …
De kamers zullen dit jaar extra vaak verlucht worden.
De douches worden gedeeld maar worden na gebruik altijd grondig gereinigd voor de
andere bubbel er gebruik van maakt.
Op vlak van hygiëne laten we dus duidelijk geen ruimte voor compromissen.
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De koks
-

-

De koks zullen we op kamp beschouwen als een derde bubbel.
Wanneer zij in contact komen met leden (voornamelijk tijdens de maaltijden dus),
zullen zij een mondmasker dragen en wordt er een plexiglas tussen geplaatst.
Contact blijft echter zo veel mogelijk beperkt.
Bij het bereiden van het eten wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de
hygiënevoorschriften, dat spreekt voor zich.
We beschouwen onze koks elk jaar als helden, maar zijn hen dit jaar nog extra
dankbaar voor hun engagement in bijzondere omstandigheden!

6. De terugreis
Aan alle mooie liedjes komt helaas een eind, en wij zijn er zeker van dat ons kamp deze
zomer ook een ongezien mooi lied zal zijn.
Hierbij geldt dezelfde regeling als bij het vertrekmoment: om niet met 2 bubbels en een
heleboel ouders tegelijk toe te komen op 10 augustus aan het station in Roeselare, zullen we
aparte aankomsturen voorzien voor bubbel 1 en bubbel 2. Mondmaskers worden sterk
aangeraden.
Hoe zal dit in zijn werk gaan?
-

De KAB, PAG & JKN zullen als eerste aankomen. Dit om 14u25.
De KN, JHN & HN zullen een beetje later aankomen dit om 15u25.

Let wel:
-

-

Sommige ouders hebben een zoon bij zowel de jongste bubbel als bij de oudste
bubbel. Waarschijnlijk zien jullie het niet zitten om tweemaal af te zakken naar
Roeselare. Daarom kan, indien gewenst, de KN, JHN of HN meereizen met de jongste
bubbel en komen ze dus op hetzelfde moment aan in Roeselare. (Ze reizen
gescheiden van de jongste bubbel)
Dit jaar komen we niet meer samen aan de 4link. Van het station wordt er direct
naar huis gegaan.

Nog één aandachtspuntje hieromtrent:
-
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Carpoolen waarbij verschillende bubbels mengen wordt afgeraden. (uitzondering: Als
je 2 zonen inde verschillende bubbels zitten dan mag je hun gezamenlijk voeren
zonder iemand extra mee te nemen.)
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Valiezen
Dit jaar kunnen we de camion niet allemaal samen uitladen. Om een menging van bubbels te
voorkomen zullen we een ophaal moment voorzien op dinsdag 11 augustus.
We vragen met aandrang om onderstaande uren echt wel te respecteren, en indien mogelijk
jullie bezoek een beetje te spreiden in de tijd.
-

De valiezen van de KAB, PAG, JKN mogen worden opgehaald op dinsdag 11 augustus
tussen 17u en 18u30 aan de 4link.
De valiezen van de KN, JHN, HN verwachten we daar diezelfde dag tussen 18u30 en
19u30.

Let wel: indien je ouder bent van een lid van de jongste bubbel en van een KN, JHN of HN,
mag je gerust zijn valies ook al ophalen wanneer je die van jouw KAB,PAG of JKN komt
ophalen. Zo hoef je geen 2x langs te komen
! Gelieve hierbij op volgende zaken te letten !
-

-

We vragen om met één persoon, alleen dus, de valies te brengen. Als dit moeilijk
haalbaar mocht zijn (als alleenstaande ouder bijvoorbeeld), vragen we aan de
overigen om heel even te wachten op afstand.
Houd telkens voldoende afstand van de leiders en van de andere aanwezige ouders.
De persoon die de valies komt brengen draagt een mondmasker.
De valies zal worden aangegeven door een leider van de juiste bubbel. Hierdoor
moeten de valiezen niet onnodig aangeraakt worden door externen.

7. Varia
Er zijn nog enkele zaken die we als KSA zeker willen meedelen:
-

Als ouder moet je gedurende het kamp alle dagen bereid zijn om uw kind op te halen
indien nodig.
Bij afloop van kamp wordt contact met de risico groep voor 7 dagen afgeraden.
Het wordt afgeraden om binnen de week nog aan een ander kamp of
speelpleinwerking deel te nemen.

Tot slot
Zoals jullie waarschijnlijk beseffen na het lezen van dit draaiboek, wordt het een kamp dat
onze leden wellicht niet snel meer zullen vergeten. We zetten ons als leiding 200% in om
ervoor te zorgen dat de leden het kamp naast ‘een beetje anders’ toch vooral als fantastisch
leuk en spannend zullen ervaren.
Nogmaals: aarzel niet om bij vragen de GSM ter hand te nemen en een berichtje te sturen
naar de bondsleider of een leider waarmee je reeds contact had.
Samen maken we er een magisch kamp van, we hebben wat plezier in te halen!
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Wist je dat…
...mooi weer al goed en wel is?
...we geen kleren kunnen blijven afdoen?
...de beste oplossing een grote frigo is?
...de mensen dan raar kijken?
...ik geen fan ben van regen?
...de grondwaterstand zich ook in lockdown bevindt?
...een mondmasker zo rap een stofmasker wordt?
...je elke donderdag gratis games kan krijgen in de Epic Store?
...ik die wel afhaal, maar geen computer hiervoor heb?
...ik nog twijfel om een Playstation of Xbox te kopen?
...ik daar geen nood aan heb, want ik mag op kamp?
...wij allemaal onze zaterdagse afspraakjes missen?
...wij vinden dat de jongens moesten winnen (tegen de meisjes)?
...we heel trots zijn op de inzendingen?
...mijn kapper momenteel niet veel geld aan me maakt?
...ik me volledig aan het voorbereiden ben op het kampthema?
...het dit jaar wel eens het beste kampthema ooit zal zijn?
...ik dat kan voelen aan mijn water?
...wij ondanks deze tijden het kamp nog meer zien zitten?
...we ons in 2 zullen moeten splitsen?
...ik dan niet bij mijn voeten wil blijven?
...we een gekke schoolperiode achter de rug hebben?
...jullie die ook meegemaakt hebben?
...iedereen dit rare gevoel wel had?
...op een Legoblokje wandelen ook een raar gevoel is?
...we naar LegoMasters gekeken hebben?
...wij onder de indruk waren van de bouwkunsten?
...wij ook goed kunnen bouwen?
...we dit meestal doen met stoelen?
...Arne Quinze ons al heeft opgebeld?
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...dit een online-boekje is?
...je dit gerust op A0 mag afprinten en boven je bed hangen?
...het nu dodo tijd is?

