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2 Wie mag (niet) mee op kamp?  

Iedereen mag mee behalve als hij/zij … 

• Ziek is of ziektesymptomen had in de afgelopen 3 dagen voor het kamp.  

• Samenwoont met iemand die besmet is en dus in quarantaine zit.  

• Behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of 

aangepaste medicatie ter beschikking heeft.  

(Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen 

aan het kamp als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een doktersattest 

kunnen voorleggen.) 

We vertrouwen erop dat de ouders rekening houden met deze voorwaarden.  

3 DE BUBBELS 

Deze zomer mogen de bubbels uit 

maximaal 100 leden bestaan (exclusief 

leiding). We kozen voor deze opdeling: 

 

• -8 & -10* 

• -12, Jong & Oud* 

Leden uit verschillende bubbels komen zo weinig mogelijk met elkaar in contact. Als ze 

met elkaar in contact komen dan houden ze 1,5m afstand. De leiding vormt dus geen 

bubbel op zich maar elke leid(st)er behoort tot de bubbel die hij/zij begeleidt zonder dat 

deze worden meegeteld bij de 100 personen per bubbel.  

*De -8 en -10 vormen samen één bubbel maar zullen per leeftijdsgroep aparte activiteiten 

hebben. Dit jaar kozen we er ook voor om de activiteiten van jong en oud te splitsen omdat 

dit een heel grote groep is geworden. Sommige activiteiten zullen wel nog samen gespeeld 

worden, maar niet heel de week! 
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In de bubbels geldt: 

 

DO’s DONT’s 

  

Normaal onderling contact hebben 

tussen leden onderling en tussen leden 

en leiding van dezelfde leeftijdsgroep 

(geen 1,5m afstand bewaren). Wij 

beperken onze activiteiten tot ons 

terrein, met uitzondering van een 

bosspel. We mogen dus wel nog samen 

spelen, eten en slapen in dezelfde 

bubbel. 

Intensief fysiek contact (vleeshoop, 

worstelen, …). De leiding past de 

voorbereidde activiteiten aan om dit zo 

goed mogelijk te respecteren. 

 

Het kampterrein 

Op het kampterrein zullen er 3 slaapzones gemaakt worden die onderling ver uit elkaar 

staan. Een slaapzone per bubbel en een kleine slaapzone voor de koks. Elke slaapzone 

heeft ook een eigen wastent. 

 
Een wastent per slaapzone wordt dus ook de plaats om regelmatig 

tussen de activiteiten door handen te gaan wassen en te ontsmetten. 

 

Het spelmateriaal 

 

Alle bubbels zullen zo veel mogelijk hun eigen materiaal gebruiken. Als 

hetzelfde spelmateriaal door meerdere bubbels gebruikt wordt, zal de 

leiding het materiaal na gebruik grondig ontsmetten voor het terug in de 

materiaaltent terecht komt. 
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Belangrijk voor leden 

Elke bubbel wordt gekenmerkt door een mascotte die overal zal ophangen om de leden 

visueel duidelijk te maken waar ze mogen komen en waar niet: (zie verder) 
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4 HET ETEN EN DE KOKS 

Leeftenten 

Wij beschikken over twee grote tenten die we zullen gebruiken als 

leeftenten voor elke bubbel (aangeduid met de mascotte). In deze 

tent zal er altijd gegeten worden door één bubbel. De leeftent kan 

dan ook door de bubbel gebruikt worden om een activiteit te spelen 

bij slecht weer. Er komt dus niemand van een andere bubbel in een 

andere leeftent en dus ook niet aan de banken en tafels! 

 

De koks 
 

De koks behoren tot geen enkele bubbel. Het opdienen zal ook niet meer 

door de koks gebeuren maar door de leiding van de bubbel zelf op een 

bank in de leeftent. De koks zullen het eten verdelen in porties per 

bubbel. De koks komen in geen enkele leeftent waardoor de leiding het 

eten zal gaan ophalen. 
 

Voor en na het eten worden de handen gewassen!  

 

De afwas 

In elke leeftent zal een grote bak staan waarin er borden, bekers en bestek 

zitten (aangeduid met de mascotte). De afwas mag dus niet van de ene 

bubbel naar de andere gaan. 

Dit betekent dat er door de bubbel zelf zal moeten afgewassen worden.  
 

Elke bubbel zal in een aantal vendels opgedeeld worden. Er zal dus iets meer moeten worden 

door iedereen maar het zal veel minder lang duren! 

 

Waterbidons 

Alle waterbidons zullen nu ook verdeeld worden onder de verschillende 

leeftenten (bubbels). Elke waterbidon zal ook aangeduid worden met de 

mascotte zodat er bij het opvullen niet kan omgewisseld worden. 
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5 SANITAIR EN EHBO 

In elke slaapzone zal er dus een wastent staan waar de tanden kunnen gepoetst worden en 

de handen kunnen gewassen en ontsmet worden. 
 

We kregen vast stad Deinze heel wat ontsmettingsmateriaal om alle hygiënemaatregelen te 

kunnen toepassen.  

 

Toiletten en wassen 

Het wassen in de rivier zal deze keer meer op afgesproken momenten 

gebeuren zodat er nooit twee bubbels tegelijk in de rivier aan het wassen zijn. 

De leden zullen op vrije momenten dus ook niet meer in de rivier mogen. De 

leiding zal nog voldoende riviermomenten inplannen tussen de activiteiten! 

 

Het toiletbezoek zal er ook een beetje anders uitzien. Iedere bubbel heeft een eigen hokje 

(aangeduid met de mascotte). Er mag niet naar een toilet van een andere bubbel gegaan 

worden. Het doorspoelen mag je ook enkel doen met een emmer waar een mascotte van jouw 

bubbel opstaat. Je raakt zo weinig mogelijk aan van de toiletten. De hendel van de 

waterbidon probeer je indien mogelijk met je ellenboog te bedienen.  
 

De leiding zal bij de poetsbeurten van de toiletten extra ontsmetten. 

 

EHBO 

We zorgen ook voor een EHBO-kist per bubbel en vullen deze grondig aan 

voor deze coronaeditie. Per bubbel wordt er een leiding aangesteld om de 

medicatie te verzamelen van de leden bij het aankomen op zondag 04/07. 

  



8 
 

6 BEZOEKDAG EN VERVOER 

De bezoekdag met BBQ mag dit jaar niet doorgaan! 

Er is ook geen optie meer om samen met de trein richting de kampplaats te gaan. We willen 

op die manier het contact met externen voor het kamp beperken. 
 

We zijn genoodzaakt om aan de ouders te vragen om de leden te brengen naar de 

kamplocatie.  
 

Om een toestroom van veel mensen op één tijdsstip te vermijden, delen we de aankomst op 

in twee delen: 
 

leeftijdsgroep Tijdsblok van toekomen op 04/07 

-12 en Jong 14u-15u30 

-8 en -10 15u30 – 17u 
 

Er mag gecarpoold worden, maar probeer dit te beperken tot leden die in dezelfde bubbel 

zitten. Ouders met kinderen in verschillende bubbels mogen kiezen op welk tijdsstip ze 

toekomen. 

 

Wat vragen wij van de ouders:  

• Hou bij de aankomst voldoende afstand van elkaar en draad een 

mondmasker! Spreek zoveel mogelijk leiding aan van de bubbel van uw 

zoon/dochter. 

• Mocht je naar het toilet moeten ga dan naar het toilethokje horend bij je 

kind/broer/zus…. 

• Er mag geholpen worden om de valiezen te dragen naar de slaapzone, maar 

gelieve de tent niet binnen te gaan. Er zal in de slaapzone leiding van de 

bubbel aanwezig  zijn. 

• Blijf aub niet te lang hangen op ons kampterrein. 

 

De terugkeer 

We keren op onze normale manier terug met de trein waarbij we aankomen in 

het station van Landegem. De leiding zal handgel meenemen om in de terugrit 

een paar keer de handen van de leden te ontsmetten. 

De leiding en leden +12 moeten verplicht een mondmasker dragen op de trein. 

We vragen dan ook aan alle leden van het jong en oud om voldoende mondmaskers mee 

te nemen! 
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7 WAT ALS? 

WAT ALS een lid symptomen vertoont? 

(symptomen: koorts, hoesten, moeilijk ademen, keelpijn, verstopte neus, diarree.) 

STAP 1: Quarantaine  

Wij voorzien een aparte slaaptent voor kampdeelnemers die symptomen vertonen 

van COVID-19. Dit onder begeleiding van een leiding die tot de bubbel van het kind 

behoord. Hiervoor krijgt de leiding gepast beschermingsmateriaal. 

Wij contacteren de ouders en zeggen wat er aan de hand is. We maken duidelijk dat 

we alle nodige zorgen toedienen. Wij bespreken vervolgens wat er met het ziek kind 

zal gebeuren. Zieke kinderen, leiders of koks horen namelijk niet thuis op het kamp, 

ongeacht of het corona betreft of niet. We bekijken samen met de ouders hoe het lid 

op een veilige manier thuis kan raken.  

 

STAP 2: Testen 

Het is verplicht dat het lid thuis getest wordt! 

De ouders brengen Daan (04 99 24 44 55 ) op de hoogte van het testresultaat.  

Ondertussen houden we het rustig in de bubbel en spelen we geen contactspelen. 

Bij een negatief testresultaat kan de persoon weer aansluiten bij het kamp als hij 24u 

koorts- en symptoomvrij is. 

Bij een positief testresultaat zal niet de volledige bubbel naar huis moeten! 

Dan volgt stap 3! 

 

STAP 3: Tent naar huis 

Al wie in dezelfde tent sliep als de positief geteste persoon, moet naar huis, een PCR-

test laten afnemen en zich in quarantaine plaatsen.  

Opnieuw wordt Daan op de hoogte gebracht van het testresultaat! 
 

• Als niemand of minder dan 30% van de personen uit dezelfde slaapzaal 

positief test, mag het kamp verdergaan voor wie niet besmet is 

• Als meer dan 30% van de personen uit dezelfde slaapzaal positief test, komt er 

een mobiel testteam van het Rode Kruis ter plaatse. Dat testteam neemt een 

sneltest af bij iedereen 
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STAP 4: 

• Als er geen extra besmettingen zijn, mag het kamp voor iedereen die niet 

besmet is verdergaan. 

• Als er extra besmettingen zijn in meer dan 1 tent, dan gaat heel de bubbel 

naar huis! 

Na 2/4 dagen wordt opnieuw iedereen met een sneltest getest. 

 

Als onze activiteiten gaan door in open lucht. We 

hebben niet veel risico om het virus door te geven! 
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8 NOG EVEN DIT 

We raden ook aan om elk lid een eigen tube handgel mee te geven zodat ze ook zelf 

regelmatig hun handen kunnen ontsmetten. Wij voorzien uiteraard ook de nodige 

middelen voor een veilig kamp.  

We vragen van jullie zowel begrip als vertrouwen in ons als leiding om alles in goede banen 

te leiden. 

Als jullie na het lezen van onze gids en uitnodiging nog vragen hebben? Aarzel niet! 
Contacteer Daan!  

 

 

 

 

Het is een stevige opdracht, maar we staan paraat en halen alles uit de kast om er een 

topkamp van te maken. 
 
 

Hopelijk tot op kamp! 

Stevige KLJ-groet 

De leiding van KLJ Nevele 

 

 


