Presenteert

Feestdagen

Liefste Pagadders, Leeuwkes, Kabouters, Sloebers en Joro’s
Zoals het er dit jaar uitziet kunnen we hoogstwaarschijnlijk op kamp in bubbels van 200, hier
duimen we dan ook voor.
Als de cijfers dit nog niet toelaten, zullen we op kamp gaan in bubbels van 100. Wat zou
betekenen dat we met twee bubbels op kamp gaan.
De meesten onder ons weten ondertussen wel wat op kamp gaan zoal inhoudt. Maar voor
diegenen die het nog niet meegemaakt hebben, zullen we het even kort omschrijven:
Het KSA-kamp is een, voor de pagadders, leeuwkes en kabouters vijf dagen lang, of een, voor
de sloebers en joro’s, tiendagenlang avontuur, gevuld met: allerlei leuke spelletjes, tochten,
deugnieterij, een avond kampvuur en nog zoveel meer! Kortom, het kamp is de moeite waard
en jij mag niet ontbreken! Activiteiten op verplaatsing, zoals stadspelen, en sportactiviteiten
of een verrassingsuitstap kunnen we dit jaar jammer genoeg niet organiseren. We proberen
ieder contact met mensen die niet in één van onze bubbels zitten zoveel mogelijk te
vermijden. Maar niet getreurd, wij zoeken voor deze ‘tekortkomingen’ een tof alternatief.
Om genoeg voorbereid te zijn, zou je dit boekje zeker eens op voorhand moeten doorlezen.
Er staan namelijk een heleboel praktische dingen in, zoals voorwerpen die in je valies horen te
zitten op kamp, het tijdstip van vertrek enzovoort!
De eerste pagina van het kampboekje heeft het al een beetje verklapt, maar om het nog eens
te verduidelijken: het kampthema voor dit jaar is “Feestdagen”!

Groetjes van jullie leiding: Anna, Febe, Bea, Fien, Stef, Arthur, Jens, Michiel, Dries, Emiel,
Gauthier, Gert-Jan, Gilles, Kelty, Lucas, Pieter-Jan, Stan, Thibo, Tibo, Tiemon, Xander, Jasper,
Klaartje, Yaro, Jorben en Rune

❖ Op kamp gaan is:
Heel wat leuker dan 5/10 dagen thuis zitten!
5/10 dagen ontspanning en plezier!
Jezelf en je vrienden beter leren kennen!
De tijd voortdurend uit het oog verliezen!
Allerlei avontuurlijke spelletjes spelen!
Ravotten in de bossen en niet bang zijn om vuil te worden!
Eens op dagtocht (wandeling) gaan!
Een kaartje naar ouders, familie, vriendjes... sturen!
Momenten meemaken die je voor altijd bijblijven!
Smullen van het eten gemaakt door de beste kampkoks!
Op de laatste avond een heus kampvuur en feestje bouwen! De kers op de taart van het
voorbije werkjaar!
Zo geweldig leuk dat je het niet kan en mag missen!
❖ Wat houdt het kampthema precies in?
Zoals we hierboven vermeld hebben is het kampthema dit jaar feestdagen, wat wil zeggen
dat we elke dag op kamp een andere feestdag vieren. Hieronder vind je de planning met op
welke dag we welke feestdag vieren.
Jullie mogen gerust aangepast kledij voorzien voor deze dagen, maar dit is zeker geen
verplichting.
Vb op Halloween enge kleren, op kerst een kerstmuts…
31 juli
1 augustus
2 augustus
3 augustus
4 augustus
5 augustus
6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus

Dag van de arbeid
Carnaval
Kerst
Valentijn
Wapenstilstand
Nationale feestdag
Halloween
Pasen
Oudejaarsavond
Nieuwjaar

❖ Waar gaan we op kamp?
Voor ouders, familie en vrienden die graag een briefje willen versturen, is dit het juiste adres:
KSA Petegem
(Naam kind en groep)
Gloriantlaan 2A
2050 Antwerpen
België

❖ Hoe zit het met de bagage?
Op vrijdag 30 juli om 18u30 verzamelen we de bagage van zowel pagadders, leeuwkes,
kabouters, sloebers en joro’s in ons lokaal. Medicatie, medische fiches, 2 kleefbriefjes van de
mutualiteit en een kopie van je kids ID worden dan ook aan de leiding gegeven (dit liefst in
een gesloten enveloppe). Vergeten jullie ook niet onderstaande bagagelintjes aan jullie valies
te hangen. Op 31 juli wordt de bagage met vrachten naar de kampplaats gebracht. Op vrijdag
9 augustus moet je de bagage zelf meenemen, wanneer je afgehaald wordt op het
kampterrein door de ouders.

❖ Vertrekken!
Sloebers en joro’s:

à Jullie vertrekken zaterdag 31 juli. Jullie worden verwacht om 15u15 aan het station van
Deinze. Wees dus allen op tijd! Jullie zullen eten krijgen op het kampterrein, voorzie
voldoende drinken voor op de trein en eventueel een vieruurtje. Probeer goede schoenen te
voorzien voor de wandeling die volgt na de treinrit.
•

Afsrpaak: 15u15 aan station Deinze

Pagadders, leeuwkes en kabouters

à Jullie vertrekken op woensdag 4 augustus. De leiding verwacht jullie om 7u15 aan het
station van Deinze. Wees dus allen op tijd! Breng zeker ook je picknick en voldoende drinken
mee! Probeer goede schoenen te voorzien voor de wandeling die volgt na de treinrit.
•

Afspraak: 7u15 aan station Deinze

❖ Einde van het kamp
Op maandag 9 augustus worden je ouders verwacht op het kampterrein op onderstaande
uren om terug te keren naar huis. We werken dit jaar anders dan andere jaren, dit wil zeggen
dat we dit jaar met een soort van rondleiding werken. Hierbij krijgen jullie de keuze om eens
rond te lopen op het kampterrein via een vooraf vastgelegd parcours die jullie zouden
moeten volgen. Dit omdat we jullie toch de kans willen geven om het kampterrein eens te
zien en eens te kijken waar jullie zoon/dochter sliep en speelde. Om te veel volk op hetzelfde
moment te vermijden, hebben wij er terug voor gekozen om met tijdsloten te werken.
Probeer dit dus ook zoveel mogelijk te respecteren en niet langer dan onnodig op het
kampterrein te vertoeven. Indien u meerdere kinderen heeft in verschillende groepen vragen
wij u het uur te kiezen van uw jongste kind.
LET OP: ons kampterrein bevindt zich in een lage emissie zone!

Graag vragen wij om jullie te parkeren op de parkeerplaatsen naast het kampterrein, dus
gelieve niet op de straat te parkeren.
o Pagadders en Leeuwkes: 9u00
o Kabouters: 10u00
o Sloebers en Joro’s: 11u00

❖ Enkel bij noodgevallen:
In uiterste noodgevallen kan je de leiding op één van de onderstaande nummers bereiken.
Wij vragen wel om deze enkel bij noodgevallen te gebruiken!
→Pagadders: 0471/90.90.05 (Febe Vermeersch)
→Leeuwkes: 0472/93 54 15 (Xander Verbeke)
→Kabouters: 0471/88 56 30 (Tibo Le Roy)
→Sloebers: 0474/13.94.24 (Rune Wullens)
→Joro’s: 0478/37.43.39 (Stef Balcaen)

❖ Kostprijs kamp:
•
•

Pagadders, Leeuwkes, Kabouters: €110
Sloebers, Joro’s: €160

Indien u ons een extra steun wil geven na terug een corona jaar met weinig evenementen. Dan kan u,
geheel vrijblijvend, iets meer dan noodzakelijk storten. Wil u bijvoorbeeld €10 meer betalen, dan mag
u dat gewoon storten op onze rekening of geven op de einddatum van kamp. Niemand is verplicht en
uiteraard maken we hierover geen gegevens bekend.

Inbegrepen in deze prijs: de trein naar de kampplaats, de vijf-/tiendaagse huur van de
kampplaats en maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal en vieruurtje).
Niet inbegrepen: zakgeld en verzekering tegen verloren voorwerpen.

❖ hoe zit het met de dagtocht en tweedaagse?
We hebben dit jaar groen licht gekregen voor een tweedaagse voor de Joro’s. Wat wil zeggen
dat de Joro’s effectief 1 dag ergens anders zullen slapen dan op ons kampterrein, zonder
onnodig contact met externen.
Echter worden dagtochten nog steeds afgeraden, wat wil zeggen dat we ook dit jaar niet van
ons kampterrein zullen gaan.
Wel voorzien we ook dit jaar terug een staptocht voor de sloebers, zodat ook zij eens van het
kampterrein kunnen voor een dag. De sloebers gaan met andere woorden een dag wandelen
zonder ergens anders te overnachten. Zij komen terug naar het kampterrein.
Voor de Joro’s zal deze tocht net iets langer zijn dan voor de Sloebers. Voorzie dan ook zeker
goede wandelschoenen en een goede stevige rugzak.
Dit liefst niet!

❖ Wat neem je mee?
Slaapgerief:
•
•
•
•
•
•
•

Slaapzak
Matje (voor alle groepen liefst geen veldbed, pomp door ons voorzien)
Pyjama
Hoofdkussen + kussensloop
Knuffelbeer
Een zaklamp
Tip voor Pagadders en kabouters: foto van ouder(s)

Toiletgerief:
•
•
•
•
•
•
•
•

Washandjes
Handdoeken
Zeep
Shampoo
Tandenborstel, tandpasta en spoelbeker
Kam of borstel
Zakdoeken
Zonnecrème en aftersun

Kledij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende kousen en ondergoed!
Regenjas
T-shirts en shorts
Warme trui(en)
Lange broek(en)
Kledij die vuil en nat mag worden
Zwemgerief (handdoek, zwemkledij, duikbril...)
Zak voor vuile was, naam steeds vermelden op ksa t-shirt en sjaaltje

Pagadders en joro’s: witte-shirt (mag bedrukt zijn) die heel vuil mag worden!

Schoeisel:
•
•
•
•
•

Stevige stapschoenen
Sportschoenen
Schoenen die vuil mogen worden
Eventueel een paar laarzen
Pantoffels of gemakkelijke schoenen

Allerlei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjaaltje en T-shirt van de KSA
Medicatie (indien nodig)
Schrijfgerief, postzegels, enveloppen en adressen om een
brief/kaartje te sturen.
Strips, boeken, gezelschapsspelletjes voor tijdens de pauzes of
siësta’s
Zonnebril, pet of hoedje (minstens één van deze 3)
Drinkbus (met naam op vermeld)
Klein rugzakje voor de dagtocht
Keukenhanddoeken
fluovestje
pet

Verplicht:
•

Kopie van Kids ID

❖ Tips voor je bagage

Je kan je kleren in plasticzakjes stoppen voor iedere dag. Dit is gemakkelijker om alles snel
terug te vinden, zeker voor de kabouters, leeuwkes en de pagadders.
Schrijf op voorhand het adres op de enveloppen en kleef de postzegels reeds. Zo ben je zeker
dat je een briefje zal ontvangen van je kleine spruit.
❖ Wat neem je zeker niet mee?
§
§
§

Dure voorwerpen zoals: juwelen, horloges ...
Smarpthones, iPad’s, iPods ...
Zakgeld: Dit jaar wordt er niet naar de winkel gegaan! We gaan enkel buiten de
kampplaats om een wandeling te stappen.

❖ Hoe ziet elke dag er ongeveer uit?
Dit jaar zal een dag om kamp er volledig anders uit zien. We hebben dit zo georganiseerd dat
de bubbels niet in contact komen met elkaar (dit geldt uiteraard enkel wanneer we
genoodzaakt zijn om 2 bubbels van 100 te maken).
08u00: Tijd om op te staan en onze kampdans te doen. Daarna verzamelen we in formatie om
te weten te komen wat er die dag op het programma staat.
08u30: We eten een stevig ontbijt om de dag goed te beginnen.
09u15: Na het ontbijt maken we ons klaar voor een dag vol plezier.
09u30: We spelen tot we erbij neervallen.
12u30: Het moment om ons batterij op te laden en te smullen van een lekkere maaltijd.
13u30: Tijdens de siësta laten we ons eten wat zakken en maken we tijd om een beetje te
rusten.
14u00: We hervatten de strijdlust en storten ons weer volledig op een spel.
16u00: Een tussendoortje om de kleine honger te stillen en even te rusten.
16u15: We hervatten ons spel en spelen door tot ons buikje knort.
18u30: Het is nodig ons buikje te vullen en avondmaal te eten.
19u30: We vliegen er nog een laatste keer goed in!

❖ Coronamaatregelen op kamp
U heeft het vast al gemerkt, het kamp zal er dit jaar een beetje
anders uitzien dan gewoonlijk, maar daarom niet minder
plezant.
Speels, creatief en veilig. Met deze leuze willen wij het kamp
organiseren, zodat we binnen bepaalde limieten ons toch
grenzeloos kunnen amuseren. Hieronder vindt u meer
informatie over hoe we spelen in bubbels concreet willen realiseren.
De maatregelen die wij zullen nemen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak
met virologen. Wij willen deze zeer graag respecteren en rekenen daarvoor ook op uw
medewerking.
❖ Wie mag mee op KSA-kamp?
Graag willen wij iedereen mee op kamp. Wel moeten we met enkele zaken rekening houden.
• Risicogroepen en ziek zijn
Iedereen mag mee, maar enkel als dit veilig kan!
o Behoor je tot een risicogroep? Dan mag je meedoen aan het kamp of activiteit
als je de toestemming hebt van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder
controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.
o Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp of tijdens
de activiteit? Dan mag je niet meer deelnemen. Dat geldt voor iedereen die
betrokken is: kinderen, jongeren, leid(st)ers, koks, ….
•

Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

o Tijdens het kamp zullen we zoals gewoonlijk aanwezigheidslijsten en medische
fiches bijhouden. Extra dit jaar zullen we ook terug een contactlogboek maken
waarin alle contacten tussen deelnemers en externen zullen worden genoteerd
door de groepsverantwoordelijken. Blijkt dat iemand besmet is met corona,
tijdens of na het kamp, dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten
om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke
besmetting.

❖ Hoe organiseren we onze activiteiten (ENKEL van toepassing bij bubbels van

100)
•

Contactbubbels

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen… We zullen
de groep indelen in contactbubbels van maximum 100 deelnemers (kinderen, jongeren en
begeleiding). Binnen deze bubbels is contact met elkaar mogelijk zonder rekening te houden
met de nodige afstand en het dragen van een mondmasker.
Ons kamp zal bestaan uit 3 bubbels:
-

Pagadders, leeukwes en kabouters

-

Sloebers, joro’s

-

Koks

De bubbels vermijden onderling contact (= bubble distancing). Er wordt in shiften gegeten,
elke bubbel krijgt zijn eigen toiletten, lavabo’s,… Indien er toch contact zou zijn, dient er
rekening gehouden te worden met de afstand van 1,5 meter en/of wordt het dragen van
een mondmasker verplicht voor de leiding.
OPGELET!
Broers of zussen die niet in dezelfde bubbel zitten, worden dus beschouwd als twee aparte
deelnemers. Nauw contact tussen hen is dus niet toegestaan. Zorg dus ook voor aparte
bagage. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet mogelijk.
•

Noodprocedure en permanentiesysteem

Wordt er iemand ziek gedurende het kamp of vertoont hij/zij symptomen van corona
(koorts, hoesten, keelpijn, verstopt neus, diarree, moeilijk ademen), dan vallen we terug op
een noodprocedure. Deze persoon wordt dan onmiddellijk in afzondering gebracht en zal
door de ouders worden opgehaald.
!!! Hou er dus als ouder rekening mee dat u uw kind kan komen halen!!!
Elke bubbel heeft een bubbelverantwoordelijke (groepsverantwoordelijke), hij of zij zal (mits
het nodige beschermingsmateriaal) de taak op zich nemen om zich over de zieke te
ontfermen en de nodige stappen te ondernemen.

❖ Hoe zit dat met hygiëne?
•

Persoonlijke hygiëne

Hygiëne op KSA-kamp zal noodzakelijk zijn: meerdere malen de handen wassen, hoesten in
de elleboog, niezen in een papieren zakdoek en weggooien…
Voor -12 is het dragen van een mondmasker niet verplicht in contact met externen wanneer
social distancing niet mogelijk is. De leiding is hiertoe wel verplicht. Waardoor we contact
met externen zoveel mogelijk proberen te vermijden. De enige keer dat de leden het
kampterrein verlaten, is voor een dagtocht, wat dit jaar enkel een wandeling is.
•

Infrastructuur

o Elke bubbel slaapt in een aparte kamers en heeft zijn eigen sanitair. Wc’s,
douches en lavabo’s zullen dagelijks worden gereinigd.
o Gemeenschappelijke plaatsen, zoals de eettent, worden na elk gebruik ontsmet.
o Het spelmateriaal wordt, in de mate van het mogelijke, verdeeld over de
bubbels. Het gemeenschappelijk spelmateriaal wordt na ieder gebruik ontsmet.
o Het domein wordt onverdeeld in 5 domeinen, zodat ook hier de bubbels niet
met elkaar in contact moeten komen.
•

Extra maatregelen

o Handhygiëne voor elke maaltijd en/of aanraking van voedsel
o Geen winkelmomenten voor de leden
❖ praktische info
Dit jaar werken we met een Covid-coördinator. Binnen onze jeugdbeweging zal dit Rune
Wullens zijn. Zij zorgt ervoor dat alles veilig en volgens de regels zal verlopen. Indien u vragen
heeft omtrent de Covid-maatregelen, mag u altijd contact opnemen met haar via de
onderstaande gegevens.
-

Rune Wullens
o +32 474 13 94 24
o Wullens.rune@gmail.com

❖ Wie gaat er mee van leiding en koks?

Pagadders
• Anna
• Febe
• Stan
• Arthur
• Thibo

Leeuwkes
• Xander
• Fien
• Kelty
• Gert-Jan
• Lucas

Kabouters
• Tibo
• Pieter-Jan
• Jasper
• Gilles
• Michiel

Sloebers
• Rune
• Jorben
• Bea
• Gauthier
• Emiel
• Dries

Joro’s
• Stef
• Tiemon
• Jens
• Klaartje
• Yaro

Koks
•
•
•
•
•
•
•
•

Peter
Nicolas
Rutger
Alex
Maarten
Gentiel
Valentine
Celine

Pagadders

Leeuwkes

Kabouters

Sloebers

Joro’s

❖ Kampverantwoordelijken
Bij vragen in verband met het kamp mag je altijd contact opnemen met:
Rune Wullens
- 0474/13.94.24
- wullens.rune@gmail.com
Klaartje Windels
- 0491/17.21.13
- klaartjewindels@hotmail.com
Jorben Deunijnck
- 0494/93.29.29
- jorbendeunijnck@gmail.com
Yaro Van Beversluys
- 0471/47.30.33
- yaro.vb57@gmail.com

VALIES

Help de leiding (en jezelf) bij het zoeken naar
de juiste valies!
Dit kan je doen door het bandje met jouw
groep op aan de valies en andere spullen te
hangen/nieten.
Op het bandje is er ook plaats voor jouw naam
zodat er zeker niets verlorenraakt.

PAGADDERS
Deze valies is van ________________________________

LEEUWKES
Deze valies is van ________________________________

KABOUTERS
Deze valies is van ________________________________

SLOEBERS
Deze valies is van ________________________________

JORO’S
Deze valies is van ________________________________

Deze medische fiche dient om de leiding de noodzakelijke inlichtingen over uw kind te bezorgen. Daarom
vragen wij u om, in het belang van uw kind, de informatie correct en nauwkeurig in te vullen. De informatie
blijft natuurlijk strikt vertrouwelijk en wordt enkel ingezien door de leidingsgroep van uw kind.

Naam kind:

........................................................

Voornaam kind:

Geboortedatum:
Naam
(ouder/voogd):

........................................................
........................................................

Geslacht:
Voornaam
(ouder/voogd):

Gsm:

........................................................

Telefoon/Gsm2:

Straat:

..................................................................................................

Gemeente:

........................................................

E-mail:

.....................................................

Naam
(ouder/voogd):

................................ .......

Voornaam
(ouder/voogd):

................................ ......

Straat:

................................ ......................................

Gemeente:

................................ .......

E-mail:

................................ ......

Gsm:

................................ .......

Telefoon:

................................ ......

Naam:

................................ .......

Relatie tot het kind:

Gsm:

................................ .......

Telefoon:

................................ ......

Naam:

................................ .......

Telefoon:

................................ ......

.....................................................
M / V
.....................................................
.....................................................
Nummer: .............................

Nummer: .............................

................................ .....

Als leid(st)er is het niet toegelaten om op eigen initiatief medicatie te geven aan minderjarigen of medeleiding. Ook niet
als dit geneesmiddel verkregen kan worden zonder voorschrift. Als het kind of medeleid(st)er een allergische reactie of
nevenwerking zou krijgen op het toegediende geneesmiddel, kan de leiding aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
lichamelijke schade.

Heeft uw kind een ziekte of beperkingen? (suikerziekte, huidaandoeningen,
epilepsie, astma …)

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen?

Ja

Nee

Welke?

...............................................................................................................................................

Hoe vaak?

...............................................................................................................................................

Hoeveel?

...............................................................................................................................................

Is uw kind gevaccineerd tegen tetanus?
Wanneer voor het laatst?

Ja

Nee

.......................................

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen, levensmiddelen of
andere stoffen?

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Volgt uw kind een speciaal dieet (lactosevrij, geen varkensvlees, allergieën …)?

Ja

Nee

...........................................................................................................................................................................
Mag uw kind deelnemen aan normale activiteiten, aangepast aan de leeftijd?
Sport
Spel
Staptochten
Zwemmen
- Andere: ...............................................................................................

Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee
Nee

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden?
(vlug moe, bedwateren, slaapwandelen …)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners
en wordt bijgehouden door een verantwoordelijke binnen de leidingsploeg. De leiding heeft afspraken gemaakt om
vertrouwelijk om te gaan met de gegeven informatie. De dieetvoorkeur en allergieën worden uiteraard doorgegeven
aan de kookploeg.
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke toestemming
met de verwerking ervan. Meer info over ons privacybeleid vindt u in onze privacyverklaring op www.ksa.be/privacy.

Datum:
Handtekening:

Bevestig hier twee zegeltjes van het ziekenfonds.

