Klein kamp 2020
mokupuni ʻolé

Loopt het uit
de hand op
het
onbewoond
e eiland?

Te Roesbrugge-Haringe
Van 4 t.e.m. 10 juli 2020

Liefste Leeuwkes, Sloebers, Jongknapen en ouders
Na enkele weken van onzekerheid over de kampen is de
beslissing eindelijk gevallen. We mogen dit jaar,
desondanks Covid-19 (het coronavirus), toch op kamp
gaan.
Aan alle ouders en leden wordt gevraagd om het
kampboekje volledig door te nemen. In het boekje
zullen
jullie
uitleg
terugvinden
rond
de
veiligheidsvoorschriften die we moeten volgen
gedurende het volledige kamp. Dit vanaf de aankomst
tot aan het vertrek!
Alle regels die wij met de leiding gaan treffen, werden
opgelegd door De Ambrassade. Zij ontwikkelden een
plan met richtlijnen die wij in ons eigen reilen en zeilen
moeten integreren. Als jeugdbeweging zijn we dus
verplicht om deze te volgen!
Wanneer jullie het boekje volledig gelezen hebben
zullen jullie merken dat ons kamp er dit jaar anders zal
uitzien. Met de leiding hopen we alvast dat jullie zich
niet te snel laten afschrikken door al deze regels en
kunnen we er toch een fantastische week van maken!
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Bubbelsysteem
We kunnen met alle groepen van de -12-jarigen samen
op kamp. Om dit alles veilig te laten gebeuren zullen we
werken met het bubbelsysteem. Zoals jullie
waarschijnlijk al gehoord hebben, mogen er meerdere
bubbels (tot 50 personen) gevormd worden op
éénzelfde kamp.
Wij zullen bubbels vormen per ban. Dit houdt in dat we
5 verschillende bubbels zullen hebben op klein kamp.
De vijf bubbels die gevormd zullen worden zijn: de
Leeuwkes, de Sloebers, de Jongknapen, het Vrij
Vendel en als laatste de keuken. Het voordeel van deze
5 bubbels is dat iedereen gedurende het kamp in zijn
eigen ban (bubbel) kan blijven en we dus geen
leeftijdsgenoten uit elkaar zullen moeten halen.
Eenmaal jullie in de bubbel terechtkomen zullen jullie
een volledige week lang in deze bubbel leven. Dit houdt
in dat er geen contact zal zijn met de andere bubbels.
We zullen per bubbel slapen, eten, spelen… Van de
andere bubbels zal gedurende het volledige kamp 1,5
meter afstand worden behouden om zo de nodige
afstand te bewaren.
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Wie mag er deelnemen
Nu we al weten volgens welk systeem we op kamp gaan
is het tweede belangrijke punt wie er allemaal mag
deelnemen.
Iedereen van de Leeuwkes, Sloebers en Jongknapen
die ingeschreven is als lid van KSA Geraardsbergen,
mag deelnemen aan het klein kamp. Er zijn wel enkele
uitzonderingen die strikt opgevolgd moeten worden:
- Was je ziek voor de start (minimaal 5 dagen
terugtellen) van het kamp? Dan kan je jammer
genoeg NIET deelnemen. Dit geldt niet enkel voor
onze leden, maar ook voor de leiding en de
kookploeg! De verantwoordelijkheid hierrond ligt
bij jullie als ouder, wees hierover dus eerlijk!
- Behoort uw kind tot een risicogroep (vb.: astma)
contacteer dan eerst de huisarts en vraag
toestemming. Net als bij het vorige punt zijn jullie
als ouder hiervoor verantwoordelijk.
Indien jullie hier geen/onvoldoende rekening mee
houden, wordt ons gehele kamp in onnodig gevaar
gebracht. Wij danken jullie alvast voor jullie
eerlijkheid en verantwoordelijkheidszin.
4

Noodprocedure
Het volgende cruciale element is de noodprocedure die
wij zullen hanteren. We hopen deze zeker en vast niet
nodig te hebben, maar in het geval dat er iets zou
gebeuren zullen we de volgende procedure moeten
volgen.
Tijdens het kamp:
Op het ogenblik dat een kind ziek wordt, of er is een
vermoeden van ziekte, dan zullen we met de leiding de
noodprocedure volgen. Deze houdt in dat het kind in
afzondering zal worden gebracht (in een afzonderlijke
kamer van het heem). Het kind zal daar worden
begeleid door één persoon van zijn eigen leidingsgroep.
Vervolgens contacteren wij u als ouder, een arts en
andere noodzakelijke instanties. Hierna zal het kind
door u moeten worden opgehaald. Het kind zal het
kamp moeten verlaten ook mochten de symptomen
maar mild zijn. Wij zijn niet bevoegd om onnodige
risico’s te nemen.
Na het kamp:
Eenmaal iedereen na 7 dagen plezier terug thuis is, zijn
jullie niet verplicht om in quarantaine te gaan!
Wanneer er nadien toch blijkt dat er iemand het virus
heeft opgelopen zal iedereen gecontacteerd worden en
zullen er verdere afspraken gemaakt worden.
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Kampthema
Dit jaar trekken we ons volledig terug naar een
onbewoond eiland waar ons een supergroot avontuur te
wachten staat. Natuurlijk doen we dit niet alleen, we
worden bijgestaan door een familie.
De familie dacht dat ze op weg waren naar een leuke
vakantiebestemming, maar door een nog onbekende
reden komen ze daar nooit aan! Hun nieuwe bestemming
lijkt op het eerste gezicht een onbewoond eiland te
zijn, maar niets is minder waar…
Tijdens hun verblijf op het eiland blijkt dat het eiland
toch niet zo onbewoond is. Ze zullen het er samen
moeten opnemen tegen piraten en het raadsel van de
holbewoner proberen te achterhalen. Welke
opdrachten ze nog moeten doen, wie ze allemaal nog
gaan tegenkomen en of ze terug thuis geraken, zullen
jullie zelf moeten komen ontdekken. Dit en zoveel meer
kunnen jullie te weten komen door met ons mee te gaan
op kamp!
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Themakledij
We gaan samen een hele unieke week tegemoet! Wel
moeten we goed voorbereid zijn voor onze
avontuurlijke en spannende trip. Hiervoor is
aangepaste kledij een must. Daarom vragen we dan ook
om jullie allemaal te voorzien van themakledij.
Wij, als leiding, vinden jullie themakledij ook belangrijk
voor nog enkele andere redenen:
🗶 We dragen de themakledij elke dag in de opening.
🗶 Via deze kledij tonen we nog maar eens dat we
samen, in één grote groep, op kamp zijn.
🗶 Jullie zullen allemaal wel op kamp merken dat het
gewoon héél leuk is om ons allemaal samen te
verkleden!
Maar waarin moeten jullie nu verkleed zijn?
Voor dit kampthema verwachten we van jullie
dat de Leeuwkes zich verkleden in piraten, de
Sloebers in een eilandbewoner en de
Jongknapen in ontdekkingsreizigers. Succes!!!
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Praktische kampinformatie
Dit jaar gaan we op kamp naar Roesbrugge-Haringe.
Roesbrugge-Haringe is een deelgemeente van
Poperinge die in de Belgische provincie WestVlaanderen ligt, tegen de Franse grens.
Het KAMPADRES:
(zodat jullie een briefje kunnen sturen!)

KSA Geraardsbergen
Naam van het lid …
Heem “Het dorpshuis Haringe”
Moenaardestraat 95
8972 Roesbrugge-Haringe

OPGELET!
Mogen we vragen om enkel bij dringende
omstandigheden telefonisch contact op te
nemen.
Wij zijn bereikbaar op: 0470/59.23.74 (Jarno),
0492/67.75.28 (Sebastiaan)
In uiterste nood kan er ook naar de eigenaar van
het heem worden gebeld (0475/66.57.03)
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Wanneer gaan we op kamp?
Van zaterdag 4 juli tot en met
vrijdag 10 juli 2020
Dit jaar gaan we NIET met de bus op kamp, maar
vragen we om jullie kind(eren) zelf naar het kamp te
brengen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de
bubbels niet gemengd worden en we dus op een veilige
manier kunnen starten. Dit zal verlopen volgens een
streng tijdschema en richtlijnen zodat de bubbels niet
in contact kunnen komen met elkaar.
Als eerste zullen de Jongknapen ontvangen worden
door hun banleiding tussen 9u en 9u30, de Sloebers
worden verwacht tussen 10u en 10u30 en als laatste
worden de Leeuwkes tussen 11u en 11u30 verwacht.
We vragen met aandrang om jullie zoveel mogelijk aan
het richtuur te houden, zodat alles veilig kan verlopen.
Wanneer jullie kinderen hebben bij verschillende
bannen zal iedereen samen worden afgezet bij de
jongste van de groep.
Voorbeeld: één kind zit bij de Sloebers en één kind bij
de Leeuwkes. Dan verwachten we jullie pas tussen 11u
en 11u30.
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Carpoolen met leden uit verschillende groepen is NIET
TOEGESTAAN, jullie kunnen dan geweigerd worden
om deel te nemen. Als dit toch het geval is, is er vanaf
het begin van het kamp al een verbreking van de
bubbel. Samen oprijden wanneer je tot hetzelfde
gezin behoort, mag uiteraard wel!
Wanneer er zich echter problemen voordoen
hieromtrent kunnen jullie contact opnemen met iemand
van de banleiding. Dan proberen we samen naar een
oplossing te zoeken.
Om ervoor te zorgen dat we niet voor te veel
verkeersproblemen zorgen vragen we om aan te rijden
via de Hoogstraat en weg te rijden via de
Moenaardestraat. Er zal maar één wagen per keer
worden ontvangen, gelieve allemaal geduldig te
wachten in de wagen tot u aan de beurt bent.
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De kampprijs
De kampprijs bedraagt €110 per persoon.
Hierin zijn, het verblijf, de maaltijden en
de vele uren plezier inbegrepen.

Inschrijvingen
Dit jaar zal de inschrijvingsperiode lopen van maandag
1 juni 2020 tot en met zondag 7 juni 2020! Dit om
ervoor te zorgen dat we alles tot in de puntjes kunnen
voorbereiden en alles op een veilige manier kunnen
laten verlopen.
Als jullie toch nog dringende vragen zouden hebben
mogen jullie steeds contact opnemen met iemand van
de banleiding. Dan kunnen we bekijken hoe we jullie
verder kunnen helpen.
Inschrijven doe je in twee stappen:
1) Het kampgeld (€ 110) overschrijven op:
BE81 1030 2435 2324 met vermelding ‘naam
lid’ + klein kamp
2)

Een bevestigingsmail sturen naar
sebastiaan@ksageraardsbergen.be
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Daguitstap
Zoals velen onder jullie wel weten gaan we tijdens het
klein kamp op daguitstap. Meestal gaan we samen naar
een pretpark of een zwembad.
Dit zullen we dit jaar niet laten doorgaan omdat de
regels rond social distancing en dergelijke moeilijk te
handhaven zijn op zo een uitstap. We zoeken met de
leiding naar een fijn alternatief om er toch een
speciale dag van te maken.
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Wat neem je zoal mee op kamp?
Rugzak: om te beginnen ben je best dat je
een rugzak of sportzak meeneemt, in
plaats van een reiskoffer. Dit neemt veel
minder plaats in en is ook eenvoudiger om
op te bergen tijdens het kamp.
Pakjes: het is heel eenvoudig als je per
dag een pakje klaarmaakt waar de nodige kledij inzit
(T-shirt, short en ondergoed). Dit zorgt ervoor, vooral
voor de kleinsten, dat het aankleden een stuk
eenvoudiger en sneller verloopt.
Een lijst: maak een lijstje waarop alles
staat wat in je rugzak zit. Zo kan je op het
einde van het kamp gemakkelijk controleren
of je alles wel weer mee naar huis hebt.
Herkennen: we vragen heel uitdrukkelijk om jullie
gerief te tekenen! Ieder jaar blijven er een hele hoop
verloren voorwerpen achter. Wanneer alles getekend
is, kunnen we deze verloren spullen na het kamp
gemakkelijk terugbezorgen.

13

Wat steek je allemaal in je rugzak?!
Slaapgerief
🗶
🗶
🗶
🗶
🗶

Slaapzak + deken
Pyjama of slaapkleed
Eventueel een kussen met kussenovertrek
Een matrasovertrek (verplicht!)
De Jongknapen voorzien dit jaar ook een veldbed!
Eetgerief

🗶
🗶
🗶
🗶

Gamel of plastic bord
Vork, mes en lepel
Beker/tas om uit te drinken
Twee keukenhanddoeken (verplicht!)
Kledij

Piekfijn uniform! Dit doen we aan bij het vertrek
KSA T-shirt
Warme trui
Degelijke regenkledij
Sportkledij: short, T-shirt
Zwembroek/badpak, badmuts en
eventueel zwembril
🗶 Schoenen: sportschoenen, bottines, laarzen,
eventueel sandalen…
🗶 Themakledij (verplicht!)
🗶
🗶
🗶
🗶
🗶
🗶
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Ververs
🗶 Voldoende reserve ondergoed en kousen
🗶 Extra T-shirts, broeken (shorts) en truien
Toiletgerief
🗶
🗶
🗶
🗶
🗶

3 washandjes
3 à 4 (bad)handdoeken
Zeep, shampoo
Tandenborstel, tandpasta en bekertje
Kam, haarborstel
Allerlei

🗶 Zaklamp
🗶 Een zak voor je vuil linnen in te doen
🗶 Zakdoeken (zorg ervoor dat je een (gevulde)
papieren zakdoekendoos meehebt → verplicht!)
🗶 Zonneproduct en pet/hoedje
🗶 Geldbeugel
🗶 Postzegels
🗶 Briefpapier en omslagen
🗶 Adressenlijst
🗶 Veldfles
🗶 Knuffeldiertje (liefst maar ééntje)

Vergeet voor de eerste middag jullie
lunchpakket niet!!!
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Wat laat je nu liever thuis?
Overdreven veel snoep... computerspelletjes... GSM’s…
MP3’s…. waardevolle voorwerpen... ruziestokers...
onbeleefderiken... ambetanteriken...
Als je toch één van deze dingen meeneemt op
kamp, worden deze door de leiding in beslag genomen.
Je krijgt deze dan op het einde van het kamp terug.

Medische informatie
🗶 Medische fiche:
De medische fiche is uitermate belangrijk dit jaar. Dit
jaar is de fiche aangepast aan de huidige
omstandigheden. Jullie zullen deze medische fiche één
dezer dagen zeker nog ontvangen via mail. Gelieve deze
ook mee te nemen wanneer je jouw kind(eren) afzet.
🗶 Kids ID:
Naast deze fiche vragen we ook om de Kids ID aan de
leiding te geven. Dit is belangrijk, omdat in geval van
medische zorgen deze kaart noodzakelijk is.

Je maakt dus best een enveloppe met de
Kids ID en de medische fiche. Deze geven
jullie dan bij de aankomst aan jullie leiding!
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Nog enkele afspraken:
Om het kamp vlot te laten verlopen, willen we graag
enkele korte afspraken maken met jullie!
🗶 Elke morgen word je door de leiding gewekt. Pas dan
staan we op en nemen we een flinke wasbeurt.
🗶 Na het ontbijt zorgen we ervoor dat de kamer er
proper en ordelijk bijligt.
🗶 Na elke maaltijd doen we samen onze afwas per
bubbel.
🗶 We respecteren steeds de natuur.
🗶 Ga enkel de slaapzalen en refter binnen die voor
jouw ban voorzien zijn!
🗶 Hou je aan de gemaakte afspraken rond social
distancing en het bubbelsyteem.
🗶 Na elk toilet bezoek, voor & na het eten en voor het
slapengaan worden de handen ontsmet.
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Met wie gaan we op kamp?
We weten nu al waar, wanneer, hoe, wat we nodig
hebben… Maar wie gaat er nu allemaal mee?
De bondsleider:
Clement Jarno

0470/59.23.74

De leeuwkesleiding:
De Rop Linde
Van Lierde Lotte
De Bruyne Quinten
Peeters Tuur
Punnewaert Kyana

0471/36.95.70
0487/46.62.96
0498/67.57.13
0473/92.51.29
0471/89.46.67

De sloeberleiding:
Borremans Matthias
Waegneer Celien
Matthys Melissa
Marginet Matts
De Bruyne Sebastiaan

0468/18.27.66
0478/59.89.70
0495/19.51.03
0468/23.95.12
0492/67.75.28

De jongknapenleiding:
Van Lierde Soetkin
Bomon Joren
Peeters Catho
Favyts Dries
Plees Arthur

0493/06.56.65
0473/22.25.74
0476/96.25.32
0491/ 91.28.32
0493/14.97.70
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De keukenploeg
Naast de leiding, hebben we nóg enkele belangrijke
personen mee op kamp.
Het zijn onze kookouders:
Lien Volkaert & Pascale Flon
Jan & Tamara De Smedt
Alexandra De Schauwer
Katrijn Jansegers
Marleen Van Den Borre
Deze steken veel tijd in het maken van lekker eten voor
ons tijdens het kamp! Het is dan ook jammer dat
sommige kinderen met lange tanden zitten te eten.
Echte kampeerders eten hun bord leeg, eten met goede
manieren én eten ook iets wat ze nog nooit hebben
geproefd. Ook zijn onze kookouders onmisbaar als
volwassenbegeleiding op kamp.
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Hygiëne
Tijdens het kamp zullen we meermaals per dag de
cruciale zaken ontsmetten zoals tafels, stoelen,
sanitair en deurklinken.
Ook zal er meer aandacht dan anders besteed worden
aan het wassen/ontsmetten van onze handen. We
zullen hiervoor een vaste routine ontwikkelen.
Leden die het nodig achten om een mondmasker mee
te nemen mogen dit steeds doen en bij zich houden
tijden het kamp.
Ook zullen we spelletjes waarbij er veel contact is
(vb.: salami) vermijden.
We zullen per bubbel ook een logboek bijhouden
zodat we indien nodig kunnen opzoeken wie met wie in
contact is geweest.
Als laatste punt zullen we ervoor zorgen dat alle
leden op tijd naar bed gaan. Dit om ervoor te zorgen
dat niemand oververmoeid geraakt.
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Bezoekdag/Laatste dag
Normaal gezien valt op de laatste dag van het kamp de
bezoekdag. Door Covid-19 (het coronavirus) kan deze
NIET doorgaan!
Op vrijdag 10 juli 2020 eindigt ons kamp jammer
genoeg wel. We zullen opnieuw een jaartje geduld
moeten hebben vooraleer we op kamp kunnen gaan.
Maar eerst moeten jullie nog allemaal veilig en wel
thuis geraken!
Net zoals in het begin van het kamp worden de leden
opgehaald door hun ouders. Om er opnieuw voor te
zorgen dat dit op een veilige manier kan plaatsvinden
worden de Leeuwkes eerst opgehaald tussen 14u en
14u30, de Sloebers rond 15u en 15u30 en als laatste
de Jongknapen tussen 16u en 16u30.
Indien u verschillende kinderen heeft in verschillende
bannen zullen de kinderen opgehaald worden samen
met de jongste van het gezin.
Voorbeeld: één kind zit bij de Sloebers en één kind bij
de Leeuwkes. Dan verwachten we jullie tussen 14u en
14u30 om beide kinderen op te halen.
Mogen we vragen om dezelfde regels te hanteren dan
bij vertrek! Met de leiding zullen we ervoor zorgen dat
alle bagage klaar staat zodat niemand het kampterrein
hoeft te betreden.
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Tot slot
Beste Leeuwkes, Sloebers en Jongknapen
Jullie leiders en leidsters hopen dat jullie allemaal
meegaan op kamp. Dit wordt zeker en vast een
boeiende, plezierige en onvergetelijke ervaring
desondanks we ons aan verschillende maatregelen
moeten houden. Ons amuseren doen we zeker, daar
hoef je niet aan te twijfelen. Daarom zeggen we
nogmaals:
GA ZEKER MEE, het wordt echt de moeite waard!

Beste ouders,
Steun jullie kinderen om samen
met ons aan dit kamp deel te
nemen. We weten dat het kamp
er dit jaar iets anders zal uitzien
maar we maken er een leuk en
veilig kamp van. Lees zeker nog
eens alle informatie na die in het
boekje staat en probeer jullie
kinderen zo goed mogelijk op de
hoogte te brengen van alles.
De leiding van KSA Geraardsbergen
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