
 

Hey leiding 
Allereerst even meegeven dat jij deze mail krijgt als Doki-verantwoordelijke van jouw groep. Stuur 

hem dus zeker door naar andere betrokken leiding.  

Jouw KSA-groep is ingeschreven voor Doki Fun Festival 2022! Op 7 mei gaat de grote Doki-poort 

open voor alle Limburgse KSA’ers van 6 tot 12 jaar en hun leiding. Dit jaar strijken we neer in het 

Watersport- en Adventurecentrum in Houthalen-Helchteren (WAC). Samen met jullie hopen we dat 

dit een onvergetelijke dag wordt voor jullie en jullie leden.  

Om alles vlot en plezierig te doen verlopen, geven we jullie via deze brief nog wat extra belangrijke 

informatie mee voor de individuele inschrijvingen. Bekijk deze zeker zodat het voor iedereen een 

toffe dag wordt. 

Waar en wanneer? 

Doki Fun Festival zal op zaterdag 7 mei doorgaan in Houthalen-Helchteren. We verwachten jullie 

tussen 8u30 en 9u00 aan Parking ‘Kelchterhoef aan de plas’.  (Binnenvaartstraat z/n, Houthalen). 

Hier zal voldoende ruimte zijn om te parkeren en de leden af te zetten. Doki Fun Festival eindigt om 

17u opnieuw aan dezelfde parking. Zorg dat jullie zeker op tijd zijn zodat we tijdig kunnen starten.

Hoeveel kost dat? 

De groepsinschrijving hebben jullie al in orde gebracht en zal 20 euro kosten. 

De leden betalen voor een dag boordevol speelplezier en verrassingen 12 euro. Omdat jullie als 

leiding op een dag als deze een grote verantwoordelijkheid voor je leden blijven dragen, kost Doki 

Fun Festival voor de leiding €6. 

Hebben de ouders van één van je leden of leiding moeite om te betalen? Neem dan in alle 

vertrouwen contact op via sarah@ksa.be en we zoeken samen naar een oplossing. 

Hoe inschrijven? 

De individuele inschrijvingen staan open tot en met 15 april en verlopen via Digit. Vergeet zeker ook 

niet de leiding in te schrijven die meekomt.  

Inschrijven doe je zo:  

1. Surf naar https://digit.ksa.be/activities/8263  

2. Klik rechtsboven op ‘meerdere leden/leiding van jouw groep inschrijven’. 

3. Selecteer je groep en bevestig 

4. Klik de leden en leiding die je wil inschrijven aan en vul de bijhorende vragen in.  

5. Als je dit bij alle leden en leiding hebt gedaan moet je alles opslaan door onderaan op   

  ‘inschrijven’ te klikken.  

Na de deadline inschrijven zal omwille van organisatorische redenen niet mogelijk zijn. 
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Hoeveel leiding? 

Doki Fun Festival is een ledeninitiatief voor alle leden geboren tussen 2010 en 2015. Daarom kiezen 

we ervoor om enkel de leiding van de -12 toe te laten. Om alle kinderen goed te omringen, hanteren 

we wel een richtlijn van ongeveer 1 leid(st)er per 5 kinderen. Alle leiding van de -12 kan sowieso 

mee, maar als er enkelen wegvallen of je doorheen het jaar met minder leiding staat, kan je extra 

leiding meenemen. Andere leid(st)ers kunnen altijd een handje komen toesteken. Een mailtje naar 

sarah@ksa.be volstaat om op de medewerkerslijst te komen. 

 

Gouden tips 

• Knutsel samen met jullie leden iets wat ze kunnen aandoen op Doki Fun Festival zodat 

je hen goed herkent in de massa. Denk aan een pet, T-shirts …  

• Spreek herkenbare verzamelpunten af voor als er toch een lid de groep kwijt is  

 

Doki-dagplanning 

Dit jaar trekken we tijdens Doki Fun Festival volop de kaart van het avontuur met een volledig 

adventurepark dat op ons wacht. Daarnaast kiezen we er ook voor om heel leeftijdsgericht te werken. 

Voor elke leeftijd wordt er dus een ander uitdagend programma uitgewerkt. Hieronder alvast een 

sneak peak. Waar we bij de jongste leden vooral zullen inzetten op spel en plezier, maken de oudere 

leden volop gebruik van het adventure-park. De meest uitdagende activiteiten bewaren we voor de 

leden van het 5e en 6de leerjaar. 

 1ste-2de leerjaar* 3de-4de leerjaar* 5de-6de leerjaar* 

Ochtend Onthaal en animatie 

Voormiddag Massaspel 
adventure-activiteiten 

(bv. pamperpaal) 

adventure-activiteiten 

(bv. raften) 

Middag Picknick 

Namiddag 
Festival: verschillende 

activiteiten/workshops 

adventure-activiteiten 

(bv. Kajaks) 

adventure-activiteiten 

(bv. 

Hoogtouwenparcours) 

Avond slotshow 

 

*Zijn de leeftijden in jullie groep anders verdeeld? Als de individuele inschrijvingen afgelopen zijn, 

maken we een verdeling en laten we jullie weten tot welke leeftijdsgroep we jullie zullen rekenen.  
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Vervoer? 

Omdat we merken dat het voor jullie vaak goedkoper is om zelf het vervoer naar initiatieven te 

regelen, is dit niet in de prijs inbegrepen. We geven wel graag enkele tips mee: 

Carpoolen: Vraag ouders of zij jullie willen brengen of komen halen. Veel ouders zullen graag 

hun steentje bijdragen.  

Zelf een bus inleggen: Grote groepen kunnen zelf een bus huren. Is jullie groep niet zo groot? 

Stuur ons gerust een mailtje (sarah@ksa.be) als je wil weten welke groepen komen om 

eventueel samen een bus in te leggen. We zoeken graag samen met jullie een mogelijkheid.  

Openbaar vervoer: Het openbaar vervoer is ook een optie. De bushalte bevindt zich op 

ongeveer 2 km van het Doki-terrein. Check de dienstregeling op www.delijn.be   

Info voor de leden 

We werkten ook een informatiebrief uit voor jullie leden. Deze kunnen jullie verder aanvullen, 

afdrukken en bezorgen aan hen zodat de ouders ook op de hoogte zijn van Doki Fun Festival en hoe 

ze zich kunnen inschrijven. Je vindt deze brief in bijlage.  

 

Voor vragen mag je ons altijd contacteren via sarah@ksa.be 

 

Tot snel ergens in KSA-land! 

Speelse KSA-groetjes  

Het Doki-team 
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