
Dag KSA’ers en KSA’sters!   

De mooiste tijd van het jaar staat al weer voor de deur: KAMP!  We trekken er dit jaar op uit in het 

mooie Sint-Huibrechts-Lille, een deelgemeente van Pelt. Van 3 tot en met 13 juli gaan we onze 

uitstekende best doen om samen met jullie kind(eren) de tijd van ons leven te hebben. Het is een 

volledig tentenkamp, dat betekent dat we geen gebouw op onze kampweide hebben. We slapen en 

eten in een tent, maar we spelen vooral heel veel buiten!  

Dit jaar hanteren we voor de kampinschrijvingen een nieuw principe, het solidariteitsprincipe!  

Een sociaal initiatief waarbij we als groep verschillende tarieven voor het inschrijvingsgeld willen 

aanbieden. Zo kunnen ouders die in een financieel kwetsbare situatie zitten minder betalen. 

Voor dit kamp hanteren we drie soorten tarieven: 

 Sociaal tarief = 95 EUR voor ouders die financieel wat minder ruimte hebben 

 Standaardtarief = 110 EUR normale prijs voor het kamp 

 Solidariteitstarief = 125 EUR voor ouders die financieel wat meer ruimte hebben 

Als ouder bekijk je zelf wat financieel mogelijk is voor jou en dit bedrag schrijf je over. Verder worden 

er geen voorwaarden aan gekoppeld. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders en willen ook 

niemand verplichten om een extra financiële inspanning te doen.   

Gelieve het inschrijvingsgeld over te schrijven voor 18 juni op volgende rekeningnummer:  

BE66 7353 3925 3343. Vergeet hierbij zeker niet de naam van uw kind te vermelden.   

 

Safety first  

Dit coronamaatregelen voor het jeugdwerk zijn dit jaar gelukkig wat versoepeld. Zo kunnen we dit jaar 

op kamp in één grote bubbel van honderd personen. Dit is een cijfer zonder de leiding en de 

keukenploeg. Wat wel erg fijn is, is dat we binnen deze bubbel geen afstand moeten houden van 

elkaar. Dat betekent dat we samen in één tent kunnen slapen, naast elkaar kunnen eten aan tafel en 

elkaar kunnen knuffelen.  Alleen intensief contact tussen handen en het gezicht gaan we vermijden 

voor de zekerheid.  

Ten slotte is het ook belangrijk om te weten dat zieke kinderen niet mee op kamp mogen. Als je 3 

dagen voor vertrek ziek bent, mag je helaas niet mee op kamp. Laat dan iets weten aan de 

hoofdleiding. Ook kinderen met een risicofactor (bv. astma) mogen enkel mee op kamp als de 

aandoening onder controle is door bijvoorbeeld medicatie. De ouders zijn verantwoordelijk om deze 

inschatting te maken. Bij twijfel raden we aan om naar de huisarts te gaan ter controle. Als uw kind 

ziek wordt op kamp, wordt u gecontacteerd en moet u uw kind komen halen. Zorg dus dat jullie tijdens 

het kamp beschikbaar blijven.   



Kiss & Ride  

Op 3 juli verwachten we jullie in de namiddag op onze kampplaats. Voor de bubbel van de -12 is dat 

om 15u00 en voor de +12 om 16u00. Om het zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen werken 

we via een Kiss en Ride-systeem. Ook vragen we aan de ouders om een mondmasker op te zetten. 

Hieronder staan de instructies die je moet volgen a.d.h.v. een luchtfoto van de kampplaats.  

Het Kiss en Ride-systeem werkt als volgt:  

1. Als adres geef je ‘Oude Pastorijstraat, 3910 Pelt’ in. Deze weg zal je tot de Kiss & Ride zone 

brengen.  

  

2. Hier mogen jullie de bagage uitladen en kunnen jullie afscheid van jullie zoon/dochter nemen. 

Aan de hoofdleiding geven jullie het medische fiche, eventuele medicatie en kids-ID bij -12 en 

kunnen jullie nog enkele vragen stellen indien nodig.  

  

3. Na afscheid te hebben genomen, kunnen jullie via deze weg ook opnieuw de kampplaats 

verlaten.  

 

  

Op 13 juli komen jullie jullie schatten terug oppikken. Dit gebeurt via hetzelfde systeem zoals 

hierboven is uitgelegd. Voor de -12 is dit om 13 u00 en voor de +12 is dit om 14u00. Op deze middag 

zal er ook nog eten verzorgd worden voor de leden.  

  

  



Wat moet je meepakken?  

Slaapgerief:  

- Veldbed   

- Slaapzak  

- Isolatiematje  

- Pyjama (voor de jongste leden 3 stuks)  

- Kussen   

- Knuffel   

- Dekentje (‘s nachts kan het heel koud worden)  
  

Wasgerief:   

- Tandenborstel en tandpasta  

- Shampoo en douchegel   

- Voldoende washandjes   

- 3 kleine en 3 grote handdoeken   

- Bekertje, kam, borstel, oorstokjes...  

  

Kledij: (Bij de jongste leden is het handig om al pakketjes kledij klaar per dag te maken)  

- T-shirts voor 10 dagen + extra  

- Ondergoed voor 10 dagen + extra  

- Voldoende korte broeken/shorts  

- Slippers/sandalen  

- Pet (of ander hoofddeksel), zonnebril  

- Zonnecrème met hoge beschermingsfactor  

- Voldoende sportschoenen  

- Wandelschoenen  

- 2 lange broeken voor in het bos  

- 2 trainingen of pulls met lange mouwen  

- Regenjas  

- Regenlaarzen   

- Bij koud weer nemen we volgende kledij extra mee:  

- 2 lange broeken   

- Extra trainingen of pulls  

- Jas  

- Zwemkledij 

  

Uniform:   

- Sjaaltje  

- T-shirt  

- Eventueel pull    



Voor ‘s avonds:   
- Zaklamp  

- Muggenmelk   

- Eventueel strips of boeken  

- Briefpapier, enveloppen en postzegels (Dit kan ook gekocht worden op kamp. Voor de kleinste 

is het handig om op voorhand de adressen op de envelop te schrijven.)  

o Voor wie een briefje naar ons wilt sturen, het adres van de boer is: 

o Geuskens 58, 3910 Pelt t.a.v. KSA Sint-Jan Tongeren 

 

Extra:   

- 12 flessen water (bij hoge temperaturen liefst bevroren)   

- 5 afwashanddoeken (Deze zijn verplicht en worden enkel voor jouw eigen afwas gebruikt)  

- Handzeep met pompsysteem per gezin  

- 2 mondmaskers (enkel voor +12)   

- Zakgeld (10 euro)  

- Voor de hoofdleiding  

o Kids-ID of identiteitskaart  

o Medische fiche (zie bijlage)   

o Medicatie indien nodig (Wij vragen hierbij een schriftelijke verklaring bij te steken 

dat jullie ons toelaten om deze medicatie toe te dienen.)  

  

De kampinschrijving  

Dit jaar hebben we onze website in een nieuw jasje gestoken en zullen de inschrijvingen ook online 

verlopen. Registreer je dus zeker via onze website, zo weten we meteen dat je meegaat. Nadat we 

jouw overschrijving hebben ontvangen, is jouw kampinschrijving compleet.  

Inschrijven kan via deze link: https://ksasintjan.be/inschrijving-zomerkamp/  

Vragen?  

Moest je nog vragen hebben, de hoofdleiding staat voor je klaar! Daarnaast kan je via de chatbot op 

onze website ons altijd een vraagje stellen.  

Hoofdleiding:  

● Marte Wynants   0498 57 70 33 

● Siemen Wynants   0497 30 70 38  

● Tiemen Goffin    0471 52 21 96  

We hopen dat jullie met veel enthousiasme uitkijken naar het kamp, wij alvast wel!  

Speelse groetjes,   
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