Beste ouders
Met deze brief herhalen we nog even ons vorig bericht. Na het goede nieuws dat onze zomerkampen,
mits heel wat maatregelen, kunnen doorgaan werd heel wat werk verricht om de opgelegde
maatregelen toe te passen op onze kampen.
Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We baseren ons hierbij op
richtlijnen van onze koepel die in samenspraak met virologen, de jeugdsector en de minister van jeugd
werden opgesteld en goedgekeurd. In het kampboekje worden deze maatregelen verder uitgewerkt
en wordt hier gedetailleerd op ingegaan.
Algemeen
•

•
•
•
•
•
•

Onze kampen worden opgedeeld in bubbels. Dit zijn groepen van max 50 personen die niet in
contact komen met andere bubbels of externe personen. Dit geldt voor elke moment tijdens
het kamp. Binnen de bubbels is contact mogelijk en zijn mondmaskers overbodig.
Wie ziek is of wordt in de vijf dagen voorafgaand aan het kamp mag helaas niet mee.
Kinderen die tot een risicogroep behoren moeten voorafgaand schriftelijk toestemming
vragen aan hun huisarts.
Er wordt aandacht besteed aan persoonlijke hygiëne. Handen worden meermaals daags
gewassen en specifiek voor en na maaltijden en toiletbezoek.
Sanitair wordt opgedeeld per bubbel en op zeer frequente basis ontsmet en gereinigd.
Spelmateriaal wordt in de mate van het mogelijke opgedeeld per bubbel. Bij grote stukken
waar dit niet haalbaar is wordt het na gebruik ontsmet.
Wanneer ruimten voor meerdere bubbels na elkaar worden gebruikt worden alle
contactoppervlakken tussentijds ontsmet.

Onze kampen - specifiek
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We vermijden het openbaar vervoer en vragen daarom om, bij het begin en het einde van het
kamp, jullie kind(eren) zelf van en naar het kampterrein te voeren. Er zal een tijdschema
worden opgesteld per bubbel om alles in goede banen te leiden. We houden hierbij uiteraard
rekening met broertjes en/of zusjes en vragen om het afscheid kort te houden.
De bubbels bestaan telkens uit één of meerdere leeftijdsgroepen (leden en leiding). Steeds
met een maximum van 50 personen.
Het nuttigen van maaltijden zal per bubbel gebeuren in tijdsschema’s. Contactoppervlakken
worden tussentijds ontsmet.
Iedere bubbel zal beschikken over eigen toiletten en deze worden ook zeer frequent gereinigd
en ontsmet.
Zoals voorzien in de maatregelen wordt een extra ruimte ingericht voor kinderen, leiders of
leidsters die ziek zouden worden. Hierbij worden de voorziene procedures gevolgd.
Iedere bubbel beschikt over een eigen EHBO koffer en basis spelmateriaal.
Gemeenschappelijk spelmateriaal wordt na gebruik ontsmet.
Daguitstappen buiten het kampterrein worden beperkt. Het stadspel en de tweedaagse
zullen bijgevolg niet kunnen doorgaan. Uiteraard voorzien wij hier wel een leuk alternatief.
Enkele specifieke contactspellen zoals dikke bertha zullen zoveel mogelijk worden vermeden.

Data en opdeling
Zomerkamp +12:
• Het +12 kamp zal dit jaar niet starten op 11 juli maar op 12 juli. Dit omdat de geplande
meerdaagse fietstocht naar het kampterrein nu niet kan doorgaan. Het einde van het kamp
blijft zoals voorzien 21 juli.
• De bubbels zullen als volgt worden opgedeeld: +12’ers en +14’ers / +16’ers apart.
Zomerkamp -12:
• Ons -12 zomerkamp gaat zoals gepland door van 31 juli tot en met 9 augustus voor de
Sloebers en de Joro’s en van 4 tot en met 9 augustus voor de Pagadders, de Leeuwkes en de
Kabouters.
• Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden de bubbels per leeftijdsgroep ingedeeld. We
voorzien voorlopig voor elke leeftijdsgroep een eigen bubbel.

Zoals hierboven aangehaald worden bovenstaande maatregelen verder aangevuld, uitgewerkt en
gedetailleerd beschreven in het kampboekje. Dit zomerkamp wordt zeker en vast anders dan anders,
maar daarom niet minder leuk. We hopen jullie allemaal op kamp te mogen verwelkomen, samen
maken we er een tof en veilig kamp van!
Dit jaar zullen jullie spijtig genoeg geen persoonlijk bezoekje ontvangen van de leidingsgroep van uw
kind. De inschrijvingen zullen online doorgaan en gaan vanaf midden juni van start.

Hebben jullie vragen, opmerkingen over dit of over onze kampen algemeen, aarzel niet om ons te
contacteren. Jullie kunnen terecht bij onze hoofdleiding of één van onze kampverantwoordelijken:
Hoofdleiding:
Seppe Wullens (0479 22 81 82)
Jens Willemijns (0495 73 58 40)
Kampverantwoordelijken (-12):
Rune Wullens ( 0474 13 94 24)
Jorben Deunijnck (0494 93 29 29)
Klaartje Windels ( 0491 17 21 13)

Met vriendelijke KSA groeten
KSA Petegem

Kampverantwoordelijken (+12):
Julia Hu (0494 88 23 05)
Lotte Van de Genachte (0476 32 91 19)
Waldo Lefebvre (0471 66 41 78)
Robbe Van Damme (0478 04 23 78)

