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Woordje vooraf  
 
Wij zijn alvast erg blij dat we dit jaar, ondanks Corona, toch op kamp mogen gaan! We gaan 
er dan ook alles aan doen om er een topkamp van te maken! Natuurlijk gaan er wel wat 
zaken aangepast moeten worden om veilig op kamp te kunnen gaan. Verder proberen we 
alles zo normaal mogelijk te laten verlopen, zodat het heerlijke kampgevoel wel gecreëerd 
kan worden. 
 
In dit boekje vinden jullie meer informatie over de Corona-maatregelen die wij dit kamp gaan 
toepassen. Verder volgt er vrijdagavond nog een webinar.  Hierin zal kort nog eens 
besproken worden wat er in het boekje staat en zo heeft u ook nog de mogelijkheid om 
vragen te stellen bij onduidelijkheden of bezorgdheden.  
 

Infomoment 

 
Op vrijdag 3/7 organiseren we een online infomoment. Hiervoor zal u een mail ontvangen 
met een link. Het infomoment zal verlopen via Google Meet. U hoeft hiervoor geen apart 
programma te installeren. Normaal gezien zal het gewoon via uw browser openen. 
Indien er iets mis is loopt, mag u altijd een berichtje sturen naar leidster Eline: 
0479/51.49.86. 
We proberen op dat moment het probleem zo snel mogelijk op te lossen zodat u toch het 
infomoment mee kan volgen. Daarnaast zal er een opname gemaakt worden van het live 
infomoment. Hiervan zal de link doorgestuurd worden zodat ouders die er vrijdagavond niet 
bij kunnen zijn de opname eventueel kunnen herbekijken. Daarnaast staat alle info ook 
uitgeschreven in dit boekje. Als u liever bij het infomoment aansluit van de andere bubbel, is 
dit geen probleem! 
 
★ Vrijdag 3/7 19u30 

Infomoment Mini’s en Roodkapjes door Roxanne, Luna, Eline en Luca 
 
★ Vrijdag 3/7 21u 

Infomoment Jongtoppers en Toppers door Charlotte, Glen en Lien 
 

Medische fiche 
Vanuit de overheid moeten er speciale Corona medische fiches ingevuld worden. Hieronder 
is de link naar de pdf te vinden. Gelieve dit ofwel door te sturen naar 
ksagudrun@hotmail.com of te posten in de brievenbus van Charlotte en Roxanne Opsomer 
in de Zilverstraat 1 voor 10 juli. 
Geen medische fiche = niet mee op kamp! 
 
https://www.ksa.be/sites/default/files/2020-06/Medische_fiche_KSA_2020_Covid19_optie2.p
df 
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Vervoer 
★ Vervoer heen - Toppers en leiding 

○ De leiding en de toppers verzamelen om 7u30 aan het lokaal om te 
vertrekken op voorwacht. Daar zullen ze al zoveel mogelijk volgens de 
bubbels in auto’s getransporteerd worden. Zo rijdt de leiding gesplitst in -12 
en +12- auto’s. De toppers zullen verdeeld worden over de auto’s met de 
papa’s die de eerste dag mee komen om de Hudo te graven. Om besmetting 
van en naar de papa’s toe te voorkomen, vragen we de toppers een 
mondmasker te dragen. 
 

★ Vervoer heen - Roodkapjes en Jongtoppers 
○ De roodkapjes en jongtoppers vertrekken op 18/7 om 9u30 aan 

Sint-Ludgardis Schoten. Zij worden naar de wei gebracht via carpooling. Op 
voorhand kan u via onderstaande link doorgeven of u zeker wil rijden of u wil 
rijden indien nodig. De leiding zal zo een schema opmaken van de chauffeurs 
om te vermijden dat er te veel auto’s op de wei tegelijk aanwezig zijn en 
ouders met elkaar in contact komen. 

Via onderstaande link kan u het vervoer heen invullen:  
https://ksagudrun.be/node/158 
 

○ Vertrekplaats: we vertrekken dit jaar van aan de Openluchtschool 
Sint-Ludgardis, Sint-Maria-ten-Boslei 10, Schoten. Normaal is de 
lerarenparking beschikbaar voor ouders om te parkeren. Indien de 
lerarenparking niet beschikbaar is, zal er voldoende plaats zijn aan de zijkant 
van de straat om daar vlot te kunnen parkeren. De roodkapjes worden 
verwacht aan de kant van de straat voor de poort. De jongtoppers spreken af 
aan de overkant van de straat. Zo vermijden we dat de jongtoppers en 
roodkapjes met elkaar in contact komen. Als u zowel een dochter bij de 
roodkapjes als bij de jongtoppers heeft, die samen in de auto zullen zitten, is 
het het beste dat zij voorlopig nog niet in contact komen met de andere 
roodkapjes en jongtoppers.  

○ Op voorhand zal de autoverdeling doorgestuurd worden. Zo moet er bij het 
verzamelen voor vertrek geen verdeling meer gebeuren en kunnen de auto’s 
meteen vertrekken naar de wei. 

○ Ouders die rijden of hun dochter(s) komen afzetten moeten een mondmasker 
dragen tot ze weer in hun auto zitten.  

○ Roodkapjes en jongtoppers moeten zelf geen mondmaskers dragen. 
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★ Vervoer heen - Mini’s 
○ De mini’s vertrekken op 21/7 om 9u30 aan Sint-Ludgardis. Zij worden naar 

de wei gebracht via carpooling. Op voorhand kan u via onderstaande link 
doorgeven of u zeker wil rijden of u wil rijden indien nodig.  

○ Ouders moeten een mondmasker dragen bij het verlaten van hun auto tot ze 
weer in hun auto zitten. Mini’s hoeven geen mondmaskers te dragen. 

Via onderstaande link kan u het vervoer heen invullen:  
https://ksagudrun.be/node/158 

★ Aankomst op de wei 
○ Bij aankomst op de wei zal er een leidster klaarstaan met een fluovestje om 

het verkeer in goede banen te leiden. We rekenen op uw geduld en begrip als 
u even moet wachten voor u de parkeerzone op de wei kan binnenrijden. 
Ouders mogen bij aankomst op de parkeerzone de wei jammer genoeg niet 
verder betreden. De leiding zorgt voor een afscherming van de parking. We 
vragen om zo snel mogelijk weer te vertrekken van de parkeerzone op de 
wei. De leiding beseft dat het niet aangenaam is om na een lange rit meteen 
huiswaarts te keren, maar we rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke 
situatie. 

○ Bereid uw dochter er goed op voor dat het afscheid grotendeels thuis en in de 
auto zal gebeuren. De leiding zal daarna uw dochter zorgvuldig samen met 
haar vriendinnetjes installeren in de tent. 

★ Vervoer terug 
○ Op 27/7 keren we zowel terug met de bus als met eigen auto’s. Andere jaren 

verloopt het vervoer in de terugweg alleen met de bus. Dit jaar combineren 
we met eigen vervoer. Zo zorgen we dat er genoeg plaatsen over zijn in de 
bus om stoelen tussen te laten tussen de -12 en +12- bubbels. Jongtoppers 
en toppers moeten op de bus jammer genoeg ook een mondmasker dragen. 

○ We vragen om de bagage zo veel mogelijk te beperken! Er mag dit jaar 
helemaal geen bagage mee met de bus. Daarom zijn we op zoek naar ouders 
die hun eigen dochter willen komen halen en daarnaast ook extra bagage 
kunnen meenemen naar Schoten. Zo kunnen we zorgen dat er zoveel 
mogelijk bagage mee naar huis kan. Indien er niet genoeg ouders kunnen 
rijden, zal er bagage terug mee naar Schoten moeten met de vrachtwagen en 
krijgen de leden deze pas terug op 29/9. 

○ De bus zal tegen 16u30 aankomen aan Sint-Ludgardis. Net zoals bij het 
vertrek mogen de ouders van de -12 (mini’s en roodkapjes) hun dochter 
opwachten aan de kant van de poort. De ouders van de +12 (jongtoppers en 
toppers) mogen hun dochters opwachten aan de overkant van de straat. 
Parkeergelegenheid is beschikbaar aan beide kanten van de straat en 
eventueel ook op de lerarenparking. Daarnaast vragen we aan alle ouders, 
die hun dochter komen ophalen, om afstand te houden van de bus en vooral 
de buschauffeur. We rekenen op uw medewerking voor een rustige aankomst 
en raden ook mondmaskers aan voor de ouder 

Via onderstaande link kan u het vervoer terug invullen: 
https://ksagudrun.be/node/159 
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Contactbubbels 

 
★ Regels vanuit de overheid 

○ Vanuit de overheid is beslist dat jeugdbewegingen op kamp contactbubbels 
moeten maken van maximaal 50 personen. Er mogen zich wel meerdere 
bubbels op 1 kampplaats bevinden.  

○ Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden 
en geen mondmasker gebruiken. Toch zullen we binnen de bubbels ook niet 
aan intense contactspelen doen.  

○ Mensen uit verschillende bubbels moeten contact met elkaar vermijden en 
aan social-distancing doen. Dit houdt in: elkaar niet aanraken, 1,5 meter 
afstand houden en indien dat onmogelijk is, zal het nodig zijn een 
mondmasker te dragen. Dit proberen we echter te voorkomen door ervoor te 
zorgen dat er zoveel mogelijk afstand gehouden zal worden. Verder zullen 
verschillende bubbels ook niet hetzelfde materiaal kunnen gebruiken, 
uitgezonderd wanneer dit materiaal ontsmet wordt voor het van bubbel 
verandert.  

 
★ Wat houdt dit nu juist voor ons kamp in? 

○ Op onze kampwei zullen er 3 bubbels zijn:  
1. de keuken 
2.  -12 (mini’s en roodkappen) en hun leiding  
3.  +12 (jongtoppers en toppers) en hun leiding 

○ Deze bubbels blijven gedurende het hele kamp hetzelfde en het is echt heel 
belangrijk dat tussen deze bubbels contact vermeden wordt. Dit is natuurlijk 
niet altijd vanzelfsprekend. Zusjes die in een andere bubbel zitten, zullen 
tijdens kamp elkaar niet kunnen aanraken of dicht bij elkaar komen. Het is 
natuurlijk wel mogelijk op minstens 1,5 meter gezellig te babbelen. Als het bij 
jullie het geval is dat zusjes in een andere bubbel zitten, is het niet mogelijk 
dat ze spullen uitwisselen tussen elkaar, dus misschien is het wel nodig hier 
rekening mee te houden bij het inpakken van de koffer. 

○ De keuken, een aparte bubbel, zal alles wat niet gekookt of gebakken wordt, 
met handschoenen en mondmaskers maken. 

○ De leiding van -12 en +12 zitten in een andere bubbel met hun leden en ook 
tussen ons zal er aan social-distancing gedaan worden. Het is namelijk erg 
belangrijk dat iedereen in zijn eigen bubbel blijft, 1 contact tussen 
verschillende bubbels zorgt namelijk al voor samensmelting van bubbels en 
eventuele overdraging van ziekte, dus dat zullen we kost wat kost vermijden! 
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Ziekte 
★ Ziekte voor het kamp 

○ Wie ziek is of was (symptomen van Corona in de 5 dagen voor het kamp) 
mag jammer genoeg niet deelnemen. Als we dit toch toelaten is de kans op 
besmetting van anderen te groot. 

 
★ Ziekte tijdens het kamp 

○ Deelnemers die ziek worden tijdens het kamp worden in quarantaine 
geplaatst in een aparte tent. De plaatselijke dokter zal gecontacteerd worden 
en beslissen of deze persoon eventueel Corona kan hebben. Indien dit het 
geval is, zullen de ouders of voogd gecontacteerd worden. Deze moeten dan 
zo snel mogelijk het kind komen halen op kamp. Thuis zal een Corona-test 
moeten gebeuren. Als de Coronatest positief blijkt te zijn, zal de hele bubbel 
van de persoon die Corona heeft, naar huis moeten gaan. Het is dus erg 
belangrijk dat elk lid een persoon heeft die haar kan komen ophalen bij 
ziekte of indien iemand van de bubbel Corona-positief test.  

 
★ Ziekte na het kamp 

○ Als uw dochter besmet is met Corona na het kamp, moet de gehele bubbel 
van deze persoon alsnog thuis in quarantaine geplaatst worden.  

○ Als uw dochter Corona krijgt in de 5 dagen na het kamp, gelieve dan 
onmiddellijk iemand van de leiding te contacteren. 

○ Na het kamp is het aangewezen bij risicopersonen uit de buurt te blijven, 
maar dit is een persoonlijke keuze. 

 
★ Risicogroep 

○ Leden uit risicogroep kunnen slechts deelnemen als de aandoening onder 
controle is met medicatie OF als er een doktersattest is waarin de dokter 
zegt dat deelname aan het kamp toegelaten is. 
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Hygiëne 
 
Dit jaar zullen we ervoor zorgen dat er extra hygiëne-maatregelen zijn om verspreiding zo 
goed mogelijk te voorkomen. Dankzij allerlei sponsors hebben we al veel hygiënische 
spullen (mondmaskers, alcoholgel, handzeep, papieren afdrooghanddoekjes, allesreiniger..) 
gekregen zodat we het zo goed mogelijk kunnen aanpakken. 
 
★ Mondmasker 

○ Mondmaskers moeten alleen gedragen worden door +12 als ze in contact 
komen met externen (als ze met iemand in contact komen buiten de wei), als 
social distancing tussen andere bubbels niet nodig is maar dit willen we zo 
veel mogelijk voorkomen en op de bus terug is dit ook noodzakelijk.  

○ We vragen om 5 mondmaskers per lid te voorzien. 
 
★ Algemene regels 

○ Deze algemene regels zullen we zeker herhalen vanaf het begin van het 
kamp zodat iedereen ze onthoudt. 

○ Hoesten en niezen doe je in een papieren zakdoekje of de elleboog. 
○ Er worden papieren zakdoeken gebruikt (liefst veel papieren zakdoeken 

meegeven) die na eenmalig gebruik meteen in de vuilbak moeten. Er zijn 
voldoende vuilbakken voorzien over de kampwei. 

○ Drinken doen we niet uit gezamenlijke flessen maar iedereen drinkt uit zijn 
eigen drinkbus, die voldoende afgewassen zal worden. 

○ Handen worden voldoende gewassen met water en zeep voor elke 
maaltijd, inclusief vieruurtje, en voor het slapengaan. Na het gebruik van 
de HUDO (toilet op kamp) wordt er altijd gebruik gemaakt van ontsmettende 
handgel. 

○ Al het materiaal zal zo veel mogelijk gesplitst worden en gemeenschappelijk 
materiaal tussen bubbels moet telkens ontsmet worden (de leiding is hier 
verantwoordelijk voor). 

 
We zetten dit jaar heel hard in op hygiëne, wat een noodzaak is bij Corona. Hygiënische 
maatregelen vindt u doorheen het hele boekje.   
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Indeling kampwei 
 
Aangezien het erg nodig is dat we heel hard inzetten op de bubbels van maximaal 50 
mensen is het ook nodig de indeling van de kampwei een beetje aan te passen.  
 
★ De eettent zal in 2 gesplitst worden, één ingang wordt enkel en alleen gebruikt voor 

-12 en de andere voor +12. Binnen de tent zal ook een fysieke scheiding zijn om 
vergissingen te voorkomen. Ook de leiding zal splitsen en in het deel eten waar ze 
als bubbel bijhoren. 

★ Dit jaar voorzien we 2 aparte HUDO’s (toiletten). De 2 grootste bubbels hebben dus 
verschillend sanitair en de keuken zal aansluiten bij de HUDO van de +12, met een 
afgescheiden plaats op de HUDO. 

★ Ook de staf- en materiaaltent wordt dit jaar anders ingedeeld. Normaal gezien 
wordt deze tent in de helft gesplitst en wordt de ene helft voor materiaal gebruikt en 
de andere helft wordt gebruikt voor de leiding om ‘s avonds te vergaderen. Dit jaar 
zal dit niet het geval zijn. De tent wordt zo opgesplitst dat de 2 aparte leidingbubbels 
aparte ingangen hebben en het materiaal is ook verdeeld over de 2 bubbels zodat er 
zo weinig mogelijk gemeenschappelijk materiaal ontsmet en gebruikt hoeft te 
worden. De leiding uit verschillende bubbels zullen dus een andere ingang gebruiken 
van de tent en nooit over hun helft van de tent komen want ook hier voorzien we een 
fysieke afscheiding zodat leiding nooit dichter dan 1,5 meter bij elkaar komt. Het is 
namelijk, zoals al eerder vermeldt, erg belangrijk dat er geen contact is tussen 
verschillende bubbels. 

★ Ook wasbakken zullen gesplitst worden tussen de bubbels. 
★ We voorzien ook verschillende speelzones voor de verschillende bubbels zodat ze 

tijdens een spel nooit te dicht bij elkaar hoeven te komen. De wei is groot genoeg om 
verschillende speelzones, zowel in de schaduw als in de zon, te voorzien. 

★ Verder voorzien we voor het bouwwerk, waar de leden zitten bij het dagelijks 
toneeltje, verschillende vakken voor -12 en +12 zodat ook hier afstand wordt 
bewaard. 

 
Activiteiten 
 
★ Twee- en driedaagse 

○ Voor de jongtoppers en de toppers zal er dit jaar geen twee- en driedaagse 
kunnen georganiseerd worden. Ze zullen wel een staptocht doen. Het is dus 
niet nodig dat eerstejaars jongtoppers dit jaar al een trekkersrugzak 
aankopen. 

○ Ook voor de ééndaagse staptocht zal een trekkersrugzak nodig zijn, maar de 
jongtoppers kunnen onder elkaar afspreken wie er één meeneemt zodat er 
bijvoorbeeld één trekkersrugzak voor 3 jongtoppers beschikbaar is. Bij vragen 
kan uw dochter steeds terecht bij hun leidsters. 
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★ Dagelijkse activiteiten 

○ Tijdens de spelen zullen we intiem contact proberen beperken. Ook hier zal 
contact tussen bubbels vermeden worden. 

 
★ Voldoende rust 

○ We zullen dit kamp er extra op toekijken dat iedereen voldoende rust. Zo is 
iedereen minder kwetsbaar voor ziekte. 

 
 

Benodigdheden 

 
De lijst van algemene benodigdheden kan u in het ‘gewone’ kampboekje terugvinden. 
Hieronder vindt u nog enkele zaken die extra dienen meegenomen te worden en niet 
allemaal in het boekje staan. 
 
★ Ingevulde medische fiche (te vinden op de site en via e-mail) + kleefzegeltjes 

mutualiteit 
★ Eén of meerdere plastieken drinkbussen 
★ Vijf mondmaskers voor jongtoppers en toppers 

 

Zoekertjes 
Voor dit kamp zijn we nog op zoek naar een aantal zaken. 
 
★ Lege zeeppompjes 

Hiermee kunnen we onze grote bussen alcoholgel overgieten in kleinere pompjes. 
 

★ Extra plastieken drinkbussen 
Indien u nog plastieken drinkbussen op overschot heeft, mag u deze altijd afgeven 
aan de KSA, bij een leidster of mee op kamp geven met uw dochter. 
 

★ Als u graag nog materiaal of een financiële bijdrage sponsort, mag u dit altijd aan 
Louise Van de Vyver, verantwoordelijke sponsoring, laten weten op het nummer: 
0487/90.63.16 of een mailtje sturen naar louise.vandevyver@telenet.be 
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Contact 
Indien u de leiding op kamp om een dringende, belangrijke reden dient te contacteren, kan 
dit via de kamp-gsm. Gelieve NIET via Whatsapp te sturen, aangezien we geen internet 
hebben op de kampwei. 

DE KAMP-GSM: 0487/90.63.16 (Charlotte Opsomer) 

Dit telefoonnummer is alleen beschikbaar voor uiterst dringende noodgevallen. 

Daarnaast is er per ban ook een gsm-nummer van een leidster beschikbaar. Ook deze 

contactnummers zijn alleen voor noodgevallen of ernstige bezorgdheden.  

Mini’s Roxanne  0487/90.63.17 

Roodkapjes Luna 0479/21.50.52 

Jongtoppers Louise 0471/22.04.04 

Toppers Charlotte  0487/90.63.16 

 

Als u nog verdere al dan niet corona-gerelateerde vragen heeft, 
kan u terecht bij de leiding of via mail naar 
ksagudrun@hotmail.com. 

De leiding is er zeker van dat het ook dit jaar een topkamp zal 
worden! 

 
 

Tot op kamp, KSA’ sters! 
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