
Kamp 2021… nog een speciaal kamp 

 

De voorbereidingen hebben niet stilgestaan en we doen er alles aan om alle leden een 
plezant, maar ook een verantwoord en veilig kamp te bezorgen deze zomer! 
Er zijn heel wat maatregelen waarmee wij rekening moeten houden om ons kamp zo goed 
mogelijk te laten doorgaan. KSA Nationaal staat ons hierin bij en reikt draaiboeken en 
richtlijnen aan die wij als basis nemen voor een vlotte organisatie. We sommen de 
belangrijkste maatregelen even voor u op. 

BUBBELS 
Dit jaar zitten er verschillende groepen in 1 bubbel zodat we naar het maximum van 100 
leden exclusief leid(st)ers kunnen gaan. Binnen de bubbels mogen we samen spelen, 
eten, slapen, moeten we geen afstand houden en geen mondmaskers dragen. Ondanks 
dat er meerdere groepen in 1 bubbel zitten, zal er vooral in eigen groep gespeeld worden. 
De bubbel verdeling ziet er als volgt uit:  
 

Bubbel 1 Bubbel 2 Bubbel 3 

Leeuwkes 
en  Jongknapen 

Knapen, Jonghernieuwers en 
Hernieuwers 

Kookploeg 

 

 

● Elke bubbel krijgt een eigen kleurcode. De leden van de bubbel krijgen een gekleurd 
bandje en wasplaatsen, sanitaire en andere ruimtes zullen dezelfde kleurcode volgen. Op 
die manier zien de kinderen waar hun bubbel naar het toilet kan gaan, enzoverder. 

● Plaatsen en ruimtes die door meerdere groepen worden gebruikt worden meermaals per 
dag ontsmet. 

● Slaap- en eetruimtes worden voldoende verlucht. 
● EHBO zal per bubbel georganiseerd worden. In het kampboekje kan u zien welke 

leid(st)er verantwoordelijk is voor de EHBO in de verschillende groepen. Enkel voor 
grotere of ernstige verwondingen is er 1 gediplomeerd verantwoordelijke. 

● De verschillende bubbels blijven gedurende het gehele kamp in hun eigen bubbel. Er 
worden geen spelletjes of activiteiten gepland waarbij we de verschillende bubbels 
bewust mengen. Contactspelletjes worden vermeden. 

● Hygiëne binnen de bubbel staat centraal. Op regelmatige tijdstippen worden de handen 
grondig gewassen met zeep. 

 
Zitten er twee of meer van jouw kinderen in een verschillende bubbel? Hou daar dan zeker 
rekening mee bij het inpakken van bagage. Zorg ervoor dat ze geen materiaal moeten delen 
en bereid hen hier al wat op voor. Ze zullen op kamp zeker eens een babbeltje kunnen doen 
van op afstand, maar het is belangrijk dat ze die afstand bewaren.  
 

Als contactbubbel komen we zo weinig mogelijk in contact met externen. Let erop 
dat je op momenten waarop je in contact komt met leden of leiding van een bubbel 
(bijvoorbeeld als je kinderen afzet of komt ophalen), de nodige basismaatregelen 
volgt: houd 1,5 meter afstand, draag een mondmasker en let op 
handhygiëne.  



VERTREK EN BEZOEKDAG 
Dit jaar vertrekken de leden en leiding samen met het openbaar vervoer op 11 juli naar de 
kampplaats. Dit zal in de voormiddag zijn. De Hernieuwers zullen waarschijnlijk zaterdag 10 
juli met de fiets vertrekken, dit zijn wij nog aan het bekijken. De concrete vertrek uren en 
plaatsen worden nog meegedeeld in het laatste kampnieuws. Dit zal in de week van 5 tot 9 
juli in jullie brievenbus zitten. 
 

Om het ophalen op dinsdag 20 juli vlot te laten verlopen voorzien wij aan speeltuin de 
Boneput een drop & go zone. Hier kunnen jullie de kinderen ophalen. Even rondhangen op 
het kampterrein of meegaan met jullie kind naar de kamer/tent is helaas niet mogelijk.  
Jullie kinderen kunnen worden afgehaald binnen bepaalde tijdsloten. 
 

UREN OPHALEN 20 JULI* 

Bubbel 1  – leeuwkes 
                  – jongknapen  

13u – 14u 

Bubbel 2  – knapen 
                  – jonghernieuwers 
                  – hernieuwers 

14u30 – 15u30 

*Deze uren zijn nog onder voorbehoud. Concrete uren worden meegedeeld via het Laatste 
Kampnieuws. 
 

Broers/zussen uit verschillende bubbels die samen vertrekken, mogen 
afgehaald worden in het tijdslot van de bubbel van het jongste kind.  
Bijvoorbeeld: een leeuwke en een knaap mogen afgehaald worden in het tijdslot van de 
leeuwkes. 
 

BAGAGE 
De bagage wordt meegenomen op de camion. Aangezien er heel wat valiezen mee moeten 
met de camion, vragen wij om 1 valies per kind en in de mate van het mogelijke om geen 
harde valiezen of trolleys mee te geven! Dit om de camion optimaal te vullen. De leden 
brengen deze dan binnen op 8 en 9 juli. Het binnenbrengen van de bagage zal gebeuren in 
onderstaande tijdsloten. 

Bubbel 1  – leeuwkes 
                  – jongknapen  

Donderdag  
8 juli 

17u – 20u 

Bubbel 2  – knapen 
                  – jonghernieuwers 
                  – hernieuwers 

Vrijdag  
9 juli 

17u – 20u 

 

Zitten er twee of meer van jouw kinderen in een verschillende bubbel? Dan kan je kiezen in 
welk tijdslot je de bagage komt brengen.  
Bij het binnenbrengen van de bagage vragen wij jullie om rekening te houden met de nodige 
basismaatregelen: houd 1,5 meter afstand, draag een mondmasker en let op handhygiëne.   

 



ZIEKTE VOOR, TIJDENS EN NA HET KAMP 
Voor het kamp: 
Is/was je kind ziek in de 5 dagen voor het kamp of vertoont hij/zij symptomen van 
COVID-19 (hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen), 
dan kan je kind helaas niet (meer) deelnemen. In dat geval wordt het 
inschrijvingsgeld volledig terugbetaald na afgifte van doktersbewijs.  
Is een gezinslid ziek (geweest)? Denk dan goed na over de risico’s wanneer je jouw 
kind laat deelnemen. 
 

Behoort je kind tot een risicogroep, dan kan het nog steeds deelnemen mits de 
aandoening onder controle is door medicatie OF met goedkeuring van een arts. Het 
is je verantwoordelijkheid als ouder om in te schatten of je kind kan deelnemen.  
Een overzicht van risicogroepen vind je via: https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 
 

Tijdens het kamp: 
Stel dat er toch iemand ziek wordt op kamp, dan volgen we de algemene 
noodprocedure die opgesteld werd door de koepelorganisatie (KSA Nationaal vzw). We 
voorzien een aparte ruimte waar de zieke kan uitrusten en laten een huisarts komen 
om de zieke te onderzoeken en te kijken of we extra stappen moeten ondernemen.  
 

Mocht je kind ziek worden op kamp of we moeten bepaalde stappen uit de noodprocedure 
ondernemen, dan kan het zijn dat we jou bellen om je zoon/dochter te komen ophalen. Zorg 
ervoor dat je daartoe gedurende het hele kamp de mogelijkheid hebt. 
 

 

Tijdens het kamp worden voldoende rustmomenten ingepland. Dit achten wij 
zeer belangrijk aangezien de symptomen van vermoeidheid overeenkomen met 
de symptomen van COVID-19.  
 

 

Na het kamp: 
Vertoont je kind ziektesymptomen tot 5 dagen na het kamp? Verwittig onmiddellijk onze 
corona coördinator (Hoofdleider Jens – 0476535406 of jens@ksahamme.be).  
 
 

ANDERE ZAKEN 

 

Bij het contact met externen zijn volwassenen en kinderen +12 jaar verplicht een 
mondmasker te dragen. Dit is dan ook bijgevoegd op het lijstje ‘ik ga op kamp en neem mee’. 
Knapen, Jonghernieuwers en Hernieuwers dienen 5 mondmaskers mee te nemen in een 
afgesloten zakje (deze kunnen gewassen worden op kamp). 
 
In het kampboekje staat bij bagage dat de leeuwkes, jongknapen en knapen een 
dekbedovertrek moeten meenemen. Dit klopt niet en staat er dus fout in. De leeuwkes en 
jongknapen nemen een hoeslaken mee i.p.v. een dekbedovertrek. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


De knapen moeten geen hoeslaken meenemen maar een veldbedje/ luchtmatras of 
slaapmatje. Gelieve geen tweepersoonsmatrassen mee te geven! Dit neemt heel veel plaats 
in en we kunnen onze plaats in tenten goed gebruiken. 
 

Als je de zomerplanning van je kind vastlegt, hou je er best rekening mee dat je enige tijd 
tussen activiteiten met verschillende bubbels laat. Twee dagen tussen twee activiteiten is 
het minimum. Medische experts adviseren een week tussen te laten. Snel wisselen tussen 
vb. andere vakantiekampen, speelplein, … wordt dus afgeraden. 
 

 

Toch nog meer weten? Alle info over de kamp zomer van het jeugdwerk, met het algemene 
draaiboek en de noodprocedure kan je raadplegen op de websites www.ksa.be/corona en 
https://www.ksa.be/corona-bijlagen. 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Wij raden iedereen aan alle informatie goed te lezen, aangezien er hier en daar toch enkele 
zaken in verband met de maatregelen gewijzigd zijn ten opzichte van vorig jaar. Alle info 
over het kamp staat ook op onze website www.ksahamme.be . 
  
Bij vragen, opmerkingen of bezorgdheden, aarzel niet om ons te contacteren. 
Contactgegevens van de hoofdleiding vindt u bij de praktische informatie onder punt 
‘5.Verantwoordelijken’. 
 

 

De leiding kijkt er alvast naar uit om iedereen weer met een stralende glimlach en vooral 
heel veel goesting terug te zien. Samen zorgen we voor een onvergetelijk kamp! 
 

TOT OP KAMP! 
 
De leiding 
 
 
 

http://www.ksa.be/corona
https://www.ksa.be/corona-bijlagen
http://www.ksahamme.be/

