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VOORWOORD 
Beste leden en ouders, 

Vol zenuwen zaten wij met de leiding te wachten op het besluit van de veiligheidsraad en ja 
hoor daar was het: we mogen op kamp! Na dit wel ongewone werkjaar waarbij we jullie zo 
lang hebben moeten missen kijken we er naar uit om jullie allemaal terug te verwelkomen 
op ons kamp. Dit jaar zal het ook geen normaal kamp worden zoals we het kennen, verder 
in deze Houw 16 zullen jullie meer informatie vinden over het verloop van ons kamp met 
corona maatregelen. 

Dit KSA-jaar begonnen we met een ledenwerving op de Runkstervolksfeesten, deze was een 
groot succes. De groepen zagen er dit jaar ook iets anders uit maar we bleven elke week blij 
om jullie zo voltallig te mogen ontvangen! De volgende grote activiteit was onze pasta-dag, 
deze was een zekere uitdaging voor onze leiding maar met de helpende hand van de +12 
hebben we er een groot succes van gemaakt! De snoepzakken verkoop hebben wij als 
nieuwe bondsleiding anders aangepakt dan andere jaren en ook deze werd een groot 
succes! 

Voor dit corona kamp trekken we niet al te ver we blijven in onze eigen vertrouwde 
provincie Limburg. Wij nemen samen met de boer alle voorbereidingen om er een geslaagd 
en vooral veilig kamp van te maken! Dit kamp wordt zeker een uitdaging voor onze 
leidingsploeg en wij als nieuwe bondsleiding, maar deze pakken we met beide handen aan! 
De boer is nu nog in volle voorbereiding zodat wij op 19 juli kunnen beginnen aan ons 
misschien wel speciaalste maar zeker ook leukste kamp ooit! 

Als jullie nog vragen hebben moeten jullie zeker niet twijfelen om ons te contacteren! 
Stay safe en tot op kamp! 

Gezonde groetjes van jullie hoofdleiding, 

Maxime & Ianthe 
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DATA 

Door de verstrengde maatregelen opgelegd door de overheid dienen de 
uren rond het afzetten en ophalen gerespecteerd te worden. Hiermee 
vermijden we onnodige contacten op KSA en het kampterrein. 

Dinsdag 14/07/2020
10h00 Kampcontainer inladen (Herkim)

Woensdag 15/07/2020
08h00 Leiding + Herkim vertrekt op kamp

Zaterdag 18/07/2020
20h00 Leiding + Herkim keert terug naar Runkst

Zondag 19/07/2020
10h00 Piepers verzamelen aan de KSA lokalen

10h20 Piepers vertrekken richting kamp

10h30 Rojo’s verzamelen aan de KSA lokalen

10h50 Rojo’s vertrekken richting kamp

11h00 Bagage +12 wordt afgezet op kamp

11h10 +12 verzamelen aan de KSA lokalen

11h30 +12 vertrekt richting kamp

Zondag 26/07/2020
14h00 Piepers worden opgehaald

14h30 Rojo's worden opgehaald

15h00 Bagage +12 wordt opgehaald

Maandag 27/07/2020
16h00 +12 vertrekt naar huis

Woensdag 29/07/2020
08h00 Leiding vertrekt naar Runkst

10h00 Kampcontainer uitladen (Herkim)
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WIE MAG ER MEE? 
De opgesomde voorwaarden gelden voor iedereen die mee gaat op kamp, namelijk: � 

• Leiding 
• Leden 
• Koks 

Wanneer mag je mee? 

• Je bent minstens vijf dagen niet ziek geweest 
• Je hebt geen koorts voor het vertrek naar kampterrein 

• Indien er bij het opmeten met de thermometer toch koorts gemeten wordt zal de 
hoofdleiding je deelname aan het kamp weigeren 

• Boven 38° = koorts 
• Je mag enkel het kampterrein op indien de leiding je medische fiche volledig ingevuld 

ter beschikking heeft 
• Je mag mee als risicopatiënt. Duid dit wel goed aan op je medische fiche! 
• Bij twijfel of je mee mag op kamp heeft de hoofdleiding altijd het laatste woord 

Bij het brengen van jullie kind wordt er vanuit de overheid gevraagd dat ouders een 
mondmasker dragen. We vragen ook om thuis afscheid te nemen van broes/zusjes en 
indien mogelijk het kind door 1 ouder af te zetten op het kampterrein. 

INSCHRIJVINGEN 
Alle inschrijvingen verlopen via onze website: www.ksarunkst.be deze openen op 1 juni om 
11u en eindigen op 5 juli. Er mogen maximaal 44 leden van de -12 en 36 leden van de +12 
mee. 

Op onze site vind je het inschrijvingsformulier bij ‘Kamp 2020’, in dit formulier staat onze 
medische fiche die mee ingevuld en ingediend moet worden met de inschrijving van uw 
kind anders is deze niet definitief. Naast de medische fiche moet ook het inschrijvingsgeld 
op onze rekening gestort worden meer info hierover vind je verder in deze Houw 16. 
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WELKE MAATREGELEN NEMEN WIJ? 
De overheid besliste dat er een maximaal aantal van 50 personen in een contactbubbel mag 
zitten. Binnen een bubbel moeten de deelnemers geen afstand houden of mondmasker 
dragen. Aangezien we met meer dan 50 personen op kamp zullen gaan, moeten we dus de 
groep opdelen in twee contactbubbels: 

• De -12 bubbel 
➡ Bestaande uit de -12 leiding en hun leiding 

• De +12 bubbel 
➡ Bestaande uit de +12, hun leiding en de koks 

Op deze manier zal de limiet van 50 personen niet overschreden worden. Er zal dan aan 
bubbel- distancing worden gedaan: social distancing maar dan tussen de bubbels. Ten alle 
tijden moet er tussen de twee bubbels anderhalve meter afstand worden gehouden of een 
mondmasker worden gedragen. Om dit te vergemakkelijken zal het kampterrein opgedeeld 
worden in twee territoria, dat van de -12 en dat van de +12. Toch zullen er enkele 
gezamenlijke ruimtes zijn. De wc’s en de wasruimte zullen in een gezamenlijk deel op het 
terrein staan. Hier zullen de corona-maatregelen nageleefd worden door het navolgen van 
een strak tijdsschema en tal van hygiënische maatregelen (zie verder). 
Bij aankomst op het kampterrein krijgt iedereen de uitleg rond over de bubbels. Deze regels 
dienen door iedereen strikt te worden gerespecteerd. De leiding zal ook de territoria 
duidelijk markeren. Broers en zussen uit een verschillende bubbel mogen niet met elkaar in 
contact komen tijdens het kamp. 

HELP, ER IS IEMAND ZIEK! 
Natuurlijk hopen we dat het er niet van zal komen, maar er kan altijd een besmet iemand 
door de mazen van het net glippen en het kampterrein betreden. Eventueel besmette 
deelnemers zullen in een aparte quarantainegebied geplaatst worden. Je bent dan als ouder 
verplicht om je kind op te komen halen. We rekenen hier op de verantwoordelijkheid van 
de ouders en zullen enkel in noodsituaties rechtstreeks een huisarts raadplegen. Bij leiding, 
leden en koks zal elke ochtend de koorts worden gemeten door middel van een contactloze 
thermometer. Dit gebeurt voor het ontbijt aan de wasplaats voor de kinderen hun tanden 
poetsen. 
Gelukkig weten we dat we er niet alleen voor staan. De permanentie-diensten van de KSA-
koepel en gemeentebesturen staan altijd klaar om ons te helpen waar nodig. 
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HET BELANG VAN HYGIËNE 
De leiding zal toezien op het naleven van de belangrijkste hygiëneverplichtingen. Na elke 
activiteit worden de handen gewassen, het materiaal ontsmet en verlucht. Ten alle tijden 
zal er alcoholgel ter beschikking zijn voor de leden, al zal het een pluspunt zijn wanneer de 
deelnemers zelf een busje alcoholgel bijhebben. Verder nemen we de volgende maatregelen 
om proactief het corona-virus te bestrijden: 

• Tenten worden tijdens de activiteiten open gezet en verlucht 
• Alcoholgel of handzeep dient gebruikt te worden voor én na een toiletbezoek 
• Intensief lichamelijk contact wordt afgeraden (elkaar schminken, ...) 
• Er zal voldoende ruimte voorzien worden op de wasdraden 
• Er worden twee verschillende shelters gebouwd of één grote shelter waarbij alles wordt 
• opgedeeld in twee delen die conform zijn aan de maatregelen 
• Gamellen zullen na het eten onmiddellijk worden afgewassen en terug mee naar de tent 

genomen worden 
• Vuilbakken zullen voorzien worden van afsluiting zodat er geen papieren zakdoeken of 

andere zaken over het terrein waaien 

We verwachten dat de leden ook zelf verantwoordelijkheid zullen opnemen. Daarom 
vragen we om altijd: 

• Zoveel mogelijk je handen te wassen 
• In je elleboog te hoesten 
• Onnodig intensief lichamelijk contact met elkaar te vermijden 

! ER ZAL STRENG OPGETREDEN WORDEN TEGEN OVERTREDERS VAN DE HYGIËNEREGELS ! 

HET GEBRUIK VAN MATERIALEN 
Zoals elk jaar zal er dit jaar een materiaaltent op het kampterrein staan met daarin onze 
spelmaterialen en andere gereedschappen. Dit jaar zijn leden of koks niet toegelaten in de 
materiaaltent. Enkel de leiding mag spullen eruit nemen en terugleggen. Er zal een aparte 
hoek worden voorzien om materialen te laten verluchten en te ontsmetten na gebruik. Hier 
zal ook een materiaallijst liggen waar de leider het tijdstip van ontleding en van 
ontsmetting moet noteren. Materialen die apart per bubbel worden gebruikt zullen worden 
voorzien van een sticker en krijgen een aparte plek in de materiaaltent.  
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WELKE ACTIVITEITEN GAAN DOOR EN WELKE NIET? 
Om contact met externen te beperken zullen zoveel mogelijk activiteiten doorgaan op het 
kampterrein zelf. Dit wil zeggen: geen droppings of Alexandertochten, etc. Dauwtocht kan 
wel doorgaan omdat dit een door de leiding gecontroleerde activiteit is, hier geen externe 
contacten aan te pas komen en het kookgerief ontsmet kan worden na het gebruik. 
Buiten dauwtocht zal voor de leden van de -12 geen enkele activiteit doorgaan buiten het 
kampterrein. De +12 mag bij uitzondering en bij goedkeuring van de hoofdleiding het 
terrein onder begeleiding van de leiding verlaten voor een activiteit. Hier moeten dan 
natuurlijk de coronamaatregelen worden nageleefd. Contacten met andere 
jeugdbewegingen worden ten allen tijden vermeden en zelfs de proost zal dit jaar niet op 
het terrein aanwezig zijn. 

! DE BARBECUE OP DE LAATSTE DAG VAN KAMP ZAL NIET DOORGAAN DIT JAAR ! 

CONTACT 
Een hele week zijn jullie oogappeltjes weg en dat kan soms wel wat heimwee opwekken 
daarom kan je zoveel brieven schrijven als je wilt. Om zo min mogelijk externe contacten 
tot ons kamp te betrekken vragen we om alle brieven op voorhand te schrijven en deze aan 
de leiding af te geven. Wij zullen deze dan op een door jullie gekozen dag aan jullie kind 
bezorgen. Brieven die op kamp aankomen worden pas bij vertrek aan de leden 
meegegeven.  

In noodgevallen kan je altijd naar de bondsleiders of naar de leiding van de groepen bellen. 
De nummers hiervan vindt u achteraan in de Houw 16. 

ADRES 
Zoals al eerder vermeld blijven we ook dit jaar in onze eigen provincie. Op 19 juli 
vertrekken we met ons allen naar het noorden van Limburg richting Pelt! Hier onder vinden 
jullie het adres van ons kampterrein: 

Herent 85, 3910 Pelt  
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CHECKLIST 
Algemeen Gerief: 

• Uniform + Sjaaltje 
• Luchtmatras (eventueel een pomp) of veldbedje 
• Slaapzak + Kussen + Knuffel 
• Voldoende ondergoed en sokken: MINSTENS 1 per dag + extra!!!! 
• Speel- en ravotkledij 
• Pyjama 
• Regenjas 
• Een oude witte T-shirt 
• Wasknijpers 
• Veiligheidsspelden 
• Laarzen 
• Waterdichte schoenen 
• Zwemgerief 
• Schrijfgerief + enveloppen en postzegels 
• Zak voor vuillinnen 

Wasgerief: 
• Zeep + douchegel + shampoo 
• Handdoeken & washandjes ( wegwerpwashandjes kunnen handig zijn) 
• Tandpasta & tandenborstel 
• Muggenmelk 
• Zonnecrème 
• Plastiek bekertje 
• Desinfecterende handgel 
• Papieren zakdoeken 
• Mondmasker (liefst herbruikbaar) 

Overig Gerief: 
• Eetgerief: Gamel+mes+vork+lepel+koffielepel+beker (GEEN GLAS)  
• 2 keukenhanddoeken 
• Zaklamp + reservebatterijen 
• Aardappelmesje (Enkel +12) 
• Zakmes (enkel Herkim) (bij jongere groepen word dit afgenomen!!!) 
• Trekrugzak (Herkim) 
• Klein rugzakje 
• Pet (om zonneslag te vermijden) 
• Drinkbus/bidon 
• identiteitskaart: afgeven bij vertrek samen met de medische fiche en medicatie 
• LUNCHPAKKET voor de eerste zondag!!! 
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VERBODEN MEE TE NEMEN 
• Zowat alles wat op batterijen of elektriciteit werkt 
• Goede, mooie kleren 
• Juwelen 
• Huisdieren 
• Te veel zakgeld 
• Te veel snoep 
• Wapens 
• Alcohol/sigaretten/drugs… 
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DAGINDELING 
07H30 Opstaan leiding 
08H00 Opstaan -12 
08H20 Piepers in wasplaats 
08H40 Rojo’s in wasplaats 
08H50 Ochtendformatie -12 en hijsen van de vlag (in uniform)  
09H00 Ontbijt -12 

08H50 Opstaan +12 
09H00 +12 in wasplaats 
09H20 Ochtendformatie +12 en hijsen van de vlag (in uniform) 
09H30 Ontbijt +12 

09H30 Tentinspectie en karweien -12 
10H00 Tentinspectie en karweien +12 
10H00 Activiteit 
12H30 Middageten (- en +12 onder aparte shelters) 

13H15 Platte rust en karweien 
14H30 Middagformatie (niet in uniform)  
15H00 Namiddagactiviteit 
16H00 Vieruurtje  
19H00 avondeten (- en +12 onder aparte shelters) 

19H30 Omkleden en opruimen van de tent 
20H00 Avondformatie en het neerlaten van de vlag (in uniform)  
20H15 Avondactiviteit 
21H00 Slaapwel -12 
23H00 Slaapwel +12 
01H00 Slaapwel leiding  
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PRIJZEN 
Piepers  �135 en een pot choco + alcoholgel 

Rojo’s   �135 en een pot confituur + alcoholgel 

Knim   �145 en een pak WC-papier + alcoholgel  

Herkim  �145 en een bus afwasmiddel + alcoholgel 

2e, 3e… kind �120 

Inschrijven kan vanaf 1 juni tot en met 5 juli via onze website: www.ksarunkst.be 

De inschrijving van je kind is pas compleet als het te storten bedrag op ons 
rekeningnummer gestort is: BE32 0682 1090 4602 met de vermelding van de naam van het 
lid en diens groep! 
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VERPLICHTE KENNIS 
HET BONDSLIED 

Nu het lied der Vlaamse zonen,  
nu een dreunend kerelslied,  
dat in wilde noordertonen  
uit het diepste ons herten schiet.  

Ei! het lied der Vlaamse zonen,  
met zijn wilde noordertonen,  
met de oude Vlaams Hoezee.  
Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!  

HET AVONDLIED 

O Heer, d'avond is neergekomen,  
de zonne zonk, het duister klom.  
De winden doorruisen de bomen  
en verre sterren staan alom...  

Wij knielen neer om U te zingen  
in 't slapend woud ons avondlied.  
Wij danken U voor wat we ontvingen,  
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!  

Knielen, knielen, knielen wij neder,  
door de stilte weerklinkt onze beê  
Luist'rend fluist'ren kruinen mee  
en sterren staren teder.  
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê! 
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OCHTENDFORMATIE 

Bondsleider: Hijs de vlag voor een nieuwe dag  
Iedereen: KAMP 

Bondsleider: Hoog in top, zonnewaarts op  
Iedereen: MOED 

Bondsleider: Gods banier, uw wacht is  
Iedereen: HIER 

+Bondslied  

AVONDFORMATIE 

Bondsleider: Laat dalen de vlag bij neigende dag  
Iedereen: TROUW 

Bondsleider: In ’t donker verschiet uw lichtende diet  
Iedereen: TROUW 

Bondsleider: Bij het laaiende vier u wachters hier  
Iedereen: TROUW TROUW TROUW  

Bondsleider: vast het oog op u geslaan staan wij trouw bij Kristivaan tot strijd  
Iedereen: BEREID 

+Bondslied  
+Avondlied  
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DE LEIDING 
PIEPERS

 

Wout Henrioulle
Functie Materiaal & EHBO

Roepnaam Wout

Geboortedatum 31 juli 1999

GSM-nummer 0472/01 67 20

E-mailadres wout.henrioulle@gmail.com

Hobby’s KSA, sterrenkijken

Studies Bio-ingeneur

Aantal jaar leiding 4

Patrice Suffeleers
Functie Afval & oudleiding

Roepnaam Patje

Geboortedatum 19 februari 1999

GSM-nummer 0470/27 14 82

E-mailadres patrice.suffeleers@hotmail.com

Hobby’s KSA, gitaar

Studies Bio-technologie

Aantal jaar leiding 4

Amber Bemelmans
Functie /

Roepnaam Amber

Geboortedatum 05 juli 1999

GSM-nummer 0479/46 51 63

E-mailadres amber_bemelmans@student.uhasselt.be

Hobby’s Volleybal

Studies Geneeskunde

Aantal jaar leiding 0
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Hilke Hermans
Functie /

Roepnaam Hilton

Geboortedatum 14 augustus 1998

GSM-nummer 0471/26 69 42

E-mailadres hilke.hermans@live.be

Hobby’s KSA

Studies VTM

Aantal jaar leiding 2
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ROJO’S

 




Ianthe Goossens
Functie Bondsleiding

Roepnaam Ianthe

Geboortedatum 22 december 2001

GSM-nummer 0491/63 23 37

E-mailadres ianthe.goossens@live.be

Hobby’s KSA

Studies TEW

Aantal jaar leiding 3

Sophie De Wachter
Functie Digit & fiches

Roepnaam Sophie

Geboortedatum 13 oktober 2001

GSM-nummer 0471/66 74 13

E-mailadres sophie.dewachter@live.be

Hobby’s KSA

Studies Farmacie

Aantal jaar leiding 3

Berten Meuwis
Functie VZW & uniformen

Roepnaam Berten

Geboortedatum 18 juni 2002

GSM-nummer 0468/06 47 70

E-mailadres bertenmeuwis15@icloud.com

Hobby’s KSA, rugby

Studies Automechanica

Aantal jaar leiding 1
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KNIM

 




Maxime Bosmans
Functie Bondsleiding

Roepnaam BD

Geboortedatum 11 juli 1997

GSM-nummer 0489/47 02 66

E-mailadres bosmans.maxime@gmail.com

Hobby’s KSA, basketbal

Studies Leerkracht

Aantal jaar leiding 3

Lies Henrioulle
Functie Secretaris & subsidies

Roepnaam Lies

Geboortedatum 16 november 2001

GSM-nummer 0478/11 81 85

E-mailadres lies1.henrioulle@gmail.com

Hobby’s KSA, gitaar

Studies Muziektherapie

Aantal jaar leiding 3
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HERKIM

 




Siebe Froyen
Functie /

Roepnaam Siebe

Geboortedatum 18 februari 1998

GSM-nummer 0470/07 56 56

E-mailadres siebefroyen@hotmail.com

Hobby’s KSA

Studies Elektromechanica

Aantal jaar leiding 6

Eva Bemelmans
Functie Website & social media

Roepnaam Eef

Geboortedatum 19 oktober 2001

GSM-nummer 0478/42 61 26

E-mailadres eva.bemelmans@skynet.be

Hobby’s KSA, volleybal

Studies Sieraad

Aantal jaar leiding 3
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