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Leeuwke,
Pagadder,
Jong-Knaap,
Knaap,
Jong-Hernieuwer,
Hernieuwer,
ouders en grootouders,
vrienden, liefjes en sympathisanten.

De dagen zijn langer aan het worden en de temperatuur is aan het
stijgen. Dat wilt zeggen dat ook KSA V.I.V.E.D. Tongerlo weer op kamp
gaat. Ondanks dat het dit jaar even onmogelijk leek… We staan dan
ook voor een situatie die niemand van ons eerder heeft meegemaakt.
Maar als leidingsploeg zijn wij vastberaden om deze uitdaging aan te
gaan. Zodat ook dit kamp als onvergetelijk, plezant en met een goede
afloop in ons geheugen gegrift staat.
Om deze goede afloop te garanderen worden wij door zowel de
overheid als KSA Limburg/Nationaal bijgestaan om alle nodige
maatregelen toe te passen op de kampplaats en in onze werking.
Wij zullen werken met 3 verschillende “bubbels”.
• Leeuwkes – Pagadders – Jong-Knapen & hun leiding
o Team SPONGEBOB
• Knapen – Jong-Hernieuwers – Hernieuwers & hun leiding
o Team PATRICK
• Kookploeg
o Team KROKANTE KRAB
Binnen deze “teams” hoeven wij geen mondmasker te dragen en kunnen de activiteiten gewoon doorgaan, mits enkele hygiënische
voorzorgen.
Het spreekt dan ook voor zich dat alle contact tussen deze “teams”
zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Hoe we dit doen zal in de
volgende pagina’s verduidelijkt worden.
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WAT KAN U ALS OUDER VOOR ONS BETEKENEN?
•

Als uw zoon 5 dagen voor ons kamp begint ziek wordt, mag hij
jammer genoeg niet mee gaan. Tenzij de dokter een briefje
schrijft waarop duidelijk vermeld staat dat hij toestemming heeft.
Dit geldt voor zowel leden als leiding.

•

Geef uw zoon 1 mondmasker mee in en gesloten zakje. Moest
er om welke reden dan ook, toch contact nodig zijn met iemand uit een andere bubbel, kan dit op een veilige manier
gebeuren. Zelf voorzien wij uiteraard ook voldoende mondmaskers en ander materiaal om alles veilig te doen verlopen.

•

Door de hele situatie heeft alles al heel wat vertraging opgelopen. Daarom zouden wij jullie willen vragen om zo snel mogelijk
jullie zoon/zonen in te schrijven. Dit zal dit jaar volledig online
gebeuren. Vul daarom het inschrijvingsformulier in dat jullie op
onze website www.ksatongerlo.weebly.com terug vinden.

WELKE MAATREGELEN NEMEN WIJ ALS LEIDING?
•
•

•

•
•

Om te beginnen zal de kampplaats verdeeld zijn in 2
delen. Zo heeft ieder team zijn tenten duidelijk apart. Net als
hun toiletten, wasbakken en speelweides.
Zowel ’s morgens als ’s avonds, voor en na het eten en voor en
na het toiletbezoek zullen wij streng zijn en
verwachten wij dat iedereen zijn handen wast met zeep en
water. Wij zullen hier zelf altijd het goede voorbeeld in geven.
Tijdens de maaltijden zullen de teams duidelijk afgescheiden zitten van elkaar om ook hier alle contact onderling te vermijden.
De kookploeg zal hier steeds mondmaskers en handschoenen
dragen.
Activiteiten waarin de twee teams contact hebben kunnen
uiteraard niet doorgaan. Gelukkig zijn wij creatief genoeg en
hebben we deze activiteiten vervangen door andere spelletjes.
Als spelmateriaal tussen de bubbels wordt doorgegeven zullen
wij dit in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk ontsmetten.
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•

Moest er tijdens ons kamp toch een vermoeden van besmetting
zijn kunnen wij rechtstreeks contact opnemen met een huisarts
in de buurt van onze kampplaats. Moest deze arts ons
vermoeden bevestigen zijn wij genoodzaakt om de
noodprocedures, die KSA Nationaal in samenspraak met de
Nationale Veiligheidsraad opgesteld heeft, op gang te zetten.
Waarbij ons kamp vroegtijdig afgebroken wordt en iedereen
thuis 14 dagen in quarantaine moet blijven.

Het mag dus duidelijk zijn dat al deze maatregelen voor
ons zeer belangrijk zijn. Aangezien wij graag deze
volledige week met jullie willen spelen, ravotten en
herinneringen maken!

VERTREK EN TERUGKOMST
Jammer genoeg zal de samenkomst ’s morgens op het dorpsplein ook
niet kunnen doorgaan. Daarom verwachten wij Team SPONGEBOB
(Leeuwkes, Pagadders, Jong-Knapen) zondag 12 juli om 10u00 op onze
kampplaats. Indien mogelijk kunnen jullie afspreken om samen te rijden.
Moesten jullie geen vervoer vinden voor jullie zoon. Laat jullie leiding
even iets weten, dan vinden wij samen met jullie een oplossing.
In tegenstelling tot andere jaren zal het niet mogelijk zijn om de kampplaats te betreden, dus ook niet om jullie zoon zijn bedje op te zetten.
Dit zullen zij samen met de leiding zelf doen. Wij vragen jullie dus om de
tassen en bedjes op de daarvoor voorziene plaats neer te zetten zodat
wij deze per groep direct weten staan.
Team PATRICK (Knapen, Jong-Hernieuwers, Hernieuwers), jullie worden
op zondag 12 juli om 9u00 aan ons Heem verwacht met jullie koffers en
fietsen. Wij zorgen ervoor dat jullie koffers op onze kampplaats geraken,
terwijl jullie met de fiets naar Zandhoven vertrekken.

Zorg dat jullie fiets TIP-TOP in orde is zodat er zich onderweg
geen problemen kunnen voordoen.
Kijk dus zeker jullie licht, remmen, ketting en
banden even na vooraleer jullie vertrekken.
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Einde kamp
Zondag 19 juli gaan we allemaal terug naar huis. De ouders van de
Leeuwkes, Pagadders en Jong-Knapen kunnen hun zonen ophalen op de
kampplaats om 13 uur.
Na de afsluitende formatie zullen onze leden zelf naar de ouders toekomen.
Ook hier mag jammer genoeg niemand de kampplaats betreden.
De Knapen, Jong-Hernieuwers en Hernieuwers zullen in de vroege avond
Tongerlo bereiken met de fiets.

KAMPGELD
De prijs die u betaalt voor uw zoon: 100 euro.
Voor een tweede, derde, vierde,… kind betaalt u 90 euro.
Dit kampgeld moet ten laatste op 15 juni 2020 worden overgeschreven,
ook de medische fiche moet dan zijn ingevuld op

www.ksatongerlo.weebly.com
Storten:
• BE87 7785 9366 3394
• Mededeling: Kamp 2020 + naam/namen van uw zoon/ zonen
Ondanks dat onze fuif Jungle Fever dit jaar niet is door
kunnen gaan. Zal ons kampgeld dus toch niet verhoogd worden. Zo blijft ook dit jaar ons kampgeld
duidelijk onder het gemiddelde van andere verenigingen in Bree.
Daarom willen we via deze weg ook nog eens onze sponsors nog eens
bedanken, die ondanks de aflassing van ons event, toch beslist hebben dat wij het sponsorgeld mogen behouden. Zo kan onze werking
gewoon blijven functioneren zoals wij het gewend zijn.
Heb je financiële moeilijkheden bij de betaling van het kampgeld? Misschien kan het
Sociaal Huis van Bree hierin iets voor u betekenen. U kan hen bereiken via 089 84 85 50 of
ocmw@bree.be. Tijdens een gesprek in het Sociaal Huis polst een maatschappelijk werker
dan of u in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst. Dit is volledig anoniem en
jullie privacy wordt volledig gerespecteerd. Noch de leiding, bondsleider, kookploeg of
andere ouders komen deze bijstand te weten!
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ZAKGELD
Degene die al eens met ons zijn mee geweest kunnen bevestigen dat jullie niets te kort komen op ons kamp. Daarom is voor
de Leeuwkes, Pagadders en Jong-knapen €10 meer dan voldoende.
De oudste groepen kiezen zelf met welk bedrag zij hun
portefeuille zullen vullen. Maar ook zij komen sowieso niets tekort.

REGLEMENT
Verlaten van de kampplaats
Als een groep de kampplaats verlaat, worden de kookouders
en/of de hoofdleider verwittigd. Niemand van de leden verlaat
zomaar de kampplaats zonder toestemming en/of begeleiding.
Ook zijn er mondmaskers voorzien voor het geval dat zij met
personen van buiten de kampplaats in contact komen.

Elektrische apparaten
Voor alle duidelijkheid: enkel voor leiding is het toegestaan de GSM in
beperkte mate te gebruiken op kamp. Zo zullen zij foto’s maken die
getoond worden op onze Heemfeesten en daarna worden deze ook
op Facebook gepost.
Heeft u liever niet dat uw zoon op deze foto’s staat. Laat dit dan even
persoonlijk aan jullie leiding weten.
Voor leden is de GSM NIET toegelaten. Laat daarom je smartphone
thuis, anders wordt deze afgenomen. Hetzelfde geldt voor iPods en
MP3-spelers.
Pak je toch stiekem je smartphone of MP3-speler mee, dan is de KSA
niet verantwoordelijk voor eventuele schade.
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Roken
•
•

Niemand rookt op de kampplaats.
Leiding en Hernieuwers mogen eventueel roken, op de
afgesproken tijden, in de daarvoor voorziene ruimte en met
toestemming van hun ouders. (medische fiche)

Drank en drugs
Het is streng verboden om drugs en alcoholische dranken mee
te nemen op kamp. Na het betrappen worden de ouders van
desbetreffende persoon gecontacteerd en deze komen dan
hun kind halen op de kampplaats.

Zakmes
Enkel de drie oudste groepen (Knapen, Jong-Hernieuwers en
Hernieuwers) mogen een zakmes mee op kamp. De jongste drie
groepen mogen dit niet!

Snoepen
Iedereen is het er over eens: snoepen is slecht voor je tanden.
Daarom mag niemand snoep mee nemen op kamp. Zien we dit
toch, dan eet de leiding dit ’s avonds lekker op! (De leiding
poetsen hun tanden dan nog eens extra!)
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Uniform en vlaarke
Vaak gebeurt het dat leden snel groeien, en dat hun uniform
daardoor iets te klein is geworden. Omdat iedereen een huurprijs
heeft betaald bij zijn eerste inschrijving, kan je dus je uniform inruilen voor een grotere. Laat jouw leiding op tijd weten dat dit te
klein is, zo kunnen ze een groter formaat voorzien.
Ben je je vlaarke kwijt? Geen nood, voor 3 euro kan je een nieuw
kopen. Laat ook dit even aan jullie leiding weten op voorhand.

Medicatie
Als uw kind preventieve medicatie moet nemen, moet u zelf bij
de dokter een bewijs halen. Op dit bewijs moet vermeld staan
dat de dokter toestemming geeft voor het innemen van de medicatie, de juiste dosering van de medicatie en de tijdstippen
waarop de medicatie ingenomen moet worden. Dit geldt van
Leeuwke tot Hernieuwer. Het doktersbewijs wordt bij het begin
van het kamp samen met de medicatie aan de leiding gegeven.
Vermeld zeker op de medische fiche indien er medicatie moet
worden gegeven.
Carine zorgt steeds dat iedereen zijn medicatie op het juiste
moment krijgt.
Onze EHBO-koffer is volledig voorzien van alle noodzakelijke medicatie zoals Immodium, Dafalgan, Motilium, … Deze hoeft u dus
zeker niet mee te geven. Zo kunnen wij voorkomen dat kinderen
zelf pilletjes nemen tegen hoofdpijn, allergie, … zonder dat wij op
de hoogte zijn.
Het is wel belangrijk dat u doorgeeft of uw kind een allergie
heeft voor bepaalde producten.
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MEENEMEN
Ken je het nog? De eerste rij kleuren bij vertrek thuis, de tweede rij bij
vertrek op kamp.
AANDACHT: Ook dit jaar is het verplicht voor iedereen een
rechthoekige gamel mee te nemen ipv. een ronde gamel of bord.
O O : Keukenhanddoeken (2)
O O : Spelkledij (korte & lange broek)
O O : Zwemgerief
O O : Zakdoeken
O O : Slaapzak, deken, kussen
O O : Regenkledij
O O : Dikke pull-over, lange broek (2) en jas
O O : Pyjama
O O : Eetgerij: mes, lepel, vork, tas en gamel
O O : Toiletgerief: zeep, washandjes, handdoeken(2), shampoo,
badhanddoek, …
O O : Voldoende reserve ondergoed
O O : Voldoende reserve sokken (min. 1 paar per dag, neem enkele
reserve mee)
O O : Hoge schoenen en laarzen + sportschoenen
O O : Schoenen die nat en vuil mogen worden
O O : Identiteits- of naamkaart
O O : Zaklantaarn, drinkbus en zakmes (dit laatste niet voor Leeuwkes,
Pagadders en Jong Knapen)
O O : Veldbed (geen luxebed met matras of luchtmatras)
O O : Rugzak
O O : Linnenzak (voor de vuile was)
O O : Leesboekjes/Strips (vergeet je naam niet!)
O O : Pet of ander hoofddeksel
O O : Zonnemelk
O O : KSA-uniform (vlaartje, korte broek, hemd)

➢ Ouders, mogen we vragen enkel kledij mee te geven waarmee
geravot mag worden?

➢ Voorzie ALLE kleren en ander materiaal van een naam!
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KAMPADRES
Ook dit jaar kunnen jullie weer een kaartje sturen, dit is het adres:

KSA V.I.V.E.D. Tongerlo
tav. (naam van uw zoon)
Hofeinde 3
2240 Zandhoven

NOODGEVALLEN
Enkel voor dringende gevallen kan u ons bereiken op één van
deze nummers:
 0497 99 13 38 – Geert Knoops (Volwassen Begeleider)
 0497 48 91 70 – Carine Boonen (Kookploeg)
 0497 44 91 80 – Frans Steensels (Kookploeg)
 0497 43 33 58 – Kurt Domen (Bondsleider)
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LEIDING EN KOOKPLOEG
Jullie kleine bengel afgeven voor een volledige week is niet altijd
even makkelijk. Daarom noteren we hieronder iedereen met hun
nummer. Moest er tijdens het kamp iets voorvallen, aarzel dan
niet om ons te contacteren!
Leeuwkes
• Kurt Domen  0497 43 33 58
• Jonas Philippens  0498 47 45 29
• Thomas Simons  0494 64 35 50
Pagadders
• Loïc Gijsen  0456 18 40 00
• Seppe Drykoningen  0471 85 25 15
• Toon Meyen  0468 54 95 75
Jong-Knapen
• Bjorn Vanaken  0493 02 31 05
• Wout Segers  0491 64 50 89
• Bram Meyen  0468 41 88 98
Knapen
• Seppe Steensels  0479 72 34 52
• Robbe Moesen  0472 53 52 96
Jong-Hernieuwers
• Gert Segers  0484 32 20 25
• Stan van de Cruijs  0497 03 91 88
Hernieuwers
• Martin Vos  0489 42 18 12
• Dieter Pouls  0497 38 94 20
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KAMPPERSONAGES
Hij woont in een ananas diep in zee. En hij is zo geel als een kaassouflé.
Iedereen weet wat een mafkees hij is. De vierkante freak is zo gek als een vis.
Het is Spongebob Squarpants!
Spongebob heeft een huisdier, Gerrit de slak. Zijn beste vriend is Patrick.
Hij denkt ook dat Octo een vriend is, maar daar denkt Octo anders over.
Hij is de beste in hamburgers bakken. Dat doet hij in de Krokante Krab.
Patrick de Ster is de buurman en de beste vriend van Spongebob.
Ze kennen elkaar al sinds hun tijd als baby.
Hij woont onder een steen naast Octo.
Hij heeft geen werk, maar in zijn vrije tijd vangt hij graag kwallen.
Hij is ook een krak in bellenblazen. Het is hem zelfs ooit gelukt
Octo de lucht in te blazen, echt waar!
Spongebob bakt graag hamburgers die patrick dan met veel plezier op eet.

Meneer Krabs is de gierige eigenaar van de Krokante Krab.
Hij bezit het geheime recept van de Krabburger.
Zijn dochter, Parel, is een grote grijze walvis met een blonde
paardenstaart.
Het enige waar deze rode kreeft aan denkt is geld!
Zodra Meneer Krabs de naam ‘Plankton’ hoort, begint zijn bloed
al te koken.
Plankton probeert het geheime recept van hem te stelen!

Octo is de chagrijnige buurman van Spongebob en Patrick.
Het liefst zou hij verhuizen, want hij haat zijn 2 buurmannen.
Octo speelt klarinet, hij droomt van een muzikale carrière.
Hij werkt in Krokante Krab achter de kassa. En wie is zijn collega?
Ja inderdaad, Spongebob! Als dat maar goed komt.

Hier is Plakton! Hij is de eigenaar van het concurrerende eethuis ‘De maatemmer’. Hij is getrouwd met een computer, haar naam is Karen. Samen
smeden ze plannen om het geheime recept te kunnen stelen. Zou het hem
lukken?
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KAMPLIEDJES
Zoals altijd op kamp, zullen we ook dit jaar weer veel liedjes gaan
zingen op tochten en natuurlijk rond het kampvuur! Daarom volgen
hier enkele belangrijke en leuke liederen. De oudere leden onder jullie
zouden deze liedjes al binnenstebuiten en achterstevoren vanbuiten
moeten kennen (zeker het kerelslied)! De jongsten onder ons kunnen
op deze manier al een beetje kennis maken met onze traditie! Op
kamp zullen we hen deze liedjes zeker en vast aanleren.

Kerels der Noordzee, Vikingsbloed,
Schaart u vereend rond de vlag,
’t Gaat om uw kerstene Vlaamse diet,
Reedt u ten koenen slag.
Haarop, ten strijd!
Gij nieuwe jeugd,
Ten kamp voor God,
Ten kamp voor God!

Vrolijke vrolijke vrienden
vrolijke vrienden, dat zijn wij
Vrolijke vrolijke vrienden
vrolijke vrienden, dat zijn wij
Als wij samen gaan kamperen
in het bos of op de hei
Dan klinkt het wel duizend keren
vrolijke vrienden dat zijn wij
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Aan de oever van de Dijle,
zat nen kikker in het riet.
Op de schoot, bij z’n moeder,
en de ooievaar zag hen niet.
“Ziet gij daar” zei die moeder
“Ziet gij daar die ooievaar staan?
’t is de moordenaar van uw vader.
Hij vrat hem op met huid en haar.”
“Potverdorie” zei die kleine,
heeft die smeerlap dat gedaan
Als ik groot ben, sterk zal wezen.
Zal ik hem op zijn bakkes slaan
Vele jaren zijn verstreken,
en die kleine is niet meer
Maar de ooievaar, die zijn bakkes,
dat doet nu nog altijd zeer!

Pagina
14

Bij deze willen wij ook nog eens al onze sponsors bedanken die
ervoor zorgen dat ons kamp- en lidgeld ieder jaar betaalbaar
blijft. Ook nu is het dankzij hun dat wij ons kamp kunnen laten
doorgaan aan de gewoonlijke kampprijs.
Ann-ders geknipt, Aveve Geerits Mulders
Bert Gabriëls, Brouwerij Cornelissen, Brouwershof
C&C Running, Ceyssens
De Bongerd, De Dolle Haring, De Kieper, De Wilg,
DIBA Groep, Domen Drinks
Eddy Janssen, Electro Craeghs-Janssen, Elektro Verheyen
Frituur ’t Vol Bekske, Frituur Geert
Gabriëls Interieur, Garage Eddy Verheyen,
Geerits Verhuur NV, Greenyard
Huis Aerts, Hulsbosch
Jan Dreesen, JM Productions, Jo Nouwen,
Johan Telen, Joseph Grill
Kapper Steven, Kevin Bancken, KS Constructs
Magi Consulting, Marc Baeten,
Marc Eerdekens, Martijn Cardinaels, Mercerie Sonja,
Micheline Dauwe, Mieke Breemans,
Mobital, Moris Interieur, Mussenburghof
New Line Décor
Press & Paper CLIPS
R&D, Radio LRM, Rudi Cober
Salon toff, SB Woningbouw, Schrooten-Autotechnics,
Seats & Racks, Slagerij Eerdekens, Spreeuwers Verzekeringen
’t Eeuwig Lempke, ’t Poortje, ’t Sjasse
Tattooshop Breukers, Tophof
Uniteq
VDS Electronics, Voetverzorging Monique
Werner Janssen (Agro & Civiele Services)
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SLOT
Beste KSA-ers, laten we hopen dat ook dit jaar de zon weer
van de partij is.
Als dan iedereen nog een goed humeur meebrengt,
kan het ook dit jaar weer niet foutlopen!
We wensen iedereen een supergeweldig, megavet kamp
toe!
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