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GROOTKAMP 

2021 
Deze infobrochure is gebaseerd op het draaiboek opgesteld door de Ambrassade in samenwerking 

met jeugdwerk en bekrachtigd door virologen en de Nationale veiligheidsraad. 

Wie mag er mee? 
We gaan uit van het principe: iedereen kan mee, tenzij men ziek is of was of geen toestemming krijgt 

wanneer men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan het aanbod, de activiteiten en 

de kampen dus open voor alle kinderen en jongeren.  

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot de risicogroepen behoort, dit zo 

aan te geven in de medische fiche en in te schatten of hun risico mits medicatie onder controle is. 

Indien nodig kan je steeds terecht bij de huisarts om te kijken of er deelname mogelijk is.  

Elke ouder is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren mee te laten gaan op kamp. 

Dit geldt uiteraard niet voor alle chronisch zieken, wie een chronische ziekte met medicatie onder 

controle heeft kan mee, bij twijfel best een arts raadplegen. 

Zieke kinderen horen niet thuis op het kamp, ongeacht of het corona betreft of niet. Bij vermoeden 

van besmetting of opmerken van een of meerdere van de symptomen, starten we onmiddellijk de 

noodprocedure op.  

Er is al sprake geweest van ‘pretesting’. Maar of dit al dan niet zal doorgevoerd worden en hoe dat 

dan juist zal gebeuren, is ons en ook de Ambrassade nog niet duidelijk. We houden jullie hieromtrent 

zeker op de hoogte.  
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Hoe ziet het kamp er uit? 

 

 

Dit jaar gaan we weer met de bus op kamp. De Joro’s verzamelen aan het lokaal om 9u00 en zullen 

rond 11u00 toekomen op de kampplaats. De Jimmers, Simmers en Knimmers verzamelen om 10u00 

aan het lokaal en zullen rond 12u00 toekomen op de kampplaats. De Sloebers en Leka’s verzamelen 

maandag 5 juli aan het lokaal om 10u00 om ook van daaruit naar de kampplaats te vertrekken met 

de bus. Zij zullen dan rond 12u toekomen op de kampplaats.  

 

Zoals u in bovenstaande tabel kunt zien, werken we weer met verschillende vertrekuren zodat 

bubbels niet kunnen overlappen en er geen drukte ontstaat op de kampplaats. Er wordt dan ook 

gevraagd om jullie hier strikt aan te houden, wees dus op tijd, niet te vroeg en niet te laat.  

Ouders met kinderen uit verschillende bubbels, kunnen hun kinderen op hetzelfde moment ophalen. 

Bezoekdag zal dit jaar jammer genoeg niet doorgaan. 

 

We vragen nog steeds aan alle groepen om iets mee te nemen (choco, melk etc). Er wordt verwacht 

dat deze producten samen met de medische fiche 5 dagen voor we op kamp vertrekken (zaterdag 

26 juni tussen 19u en 21u) aan het KSA lokaal worden afgegeven. Dit geldt voor alle groepen, ook  

voor de Sloebers en Leka’s die pas later op kamp vertrekken. Verdere informatie hierover volgt nog.  

  

donderdag 1 juli 
(vertrek in 
Eksaarde) 

vrijdag 2 juli 
 

zaterdag 3 juli zondag 4 juli maandag 5 juli 
(vertrek in 
Eksaarde) 

dinsdag 6 juli 
 

09u00 Joro’s 
10u00 Jimmers 
10u00 Simmers 
10u00 Knimmers 

Joro’s 
Jimmers 
Simmers 
Knimmers 

Joro’s 
Jimmers 
Simmers 
Knimmers 

Joro’s 
Jimmers 
Simmers 
Knimmers 

10u00 Sloebers 
10u00 Leka’s 
Joro’s 
Jimmers 
Simmers 
Knimmers 

Sloebers 
Leka’s 
Joro’s 
Jimmers 
Simmers 
Knimmers 

woensdag 7 juli donderdag 8 
juli 

vrijdag 9 juli zaterdag 10  juli 
(vertrek richting 
Eksaarde) 

zondag 11 juli 
 

Sloebers 
Leka’s 
Joro’s 
Jimmers 
Simmers 
Knimmers 

Sloebers 
Leka’s 
Joro’s 
Jimmers 
Simmers 
Knimmers 

Sloebers 
Leka’s 
Joro’s 
Jimmers 
Simmers 
Knimmers 

18u00 Sloebers 
18u30 Leka’s 
19u00 Joro’s 
19u30 Jimmers 
20u00 Simmers 
Knimmers 

leiding + 
Knimmers 
kampplaats 
opruimen  
12u00 vertrek 
richting 
Eksaarde 
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 Inschrijven 
De inschrijvingen lopen tot en met maandag 21 juni. Het inschrijvingsgeld bedraagt voor de oudere 

groepen die 10 dagen op kamp gaan 140 euro en voor de twee jongste groepen die 6 dagen op 

kamp gaan 100 euro. Er is 5 euro korting voor het 2e kind, 3e kind … (bv. een gezin met 2 kinderen 

(een Sloeber en een Jimmer) betaalt voor het eerste kind (Jimmer) 140 euro en voor het tweede 

kind (Sloeber) 95 euro (100-5). 

Het juiste bedrag moet gestort worden op BE69 0682 0919 5378, samen met de vermelding 

VOORNAAM + NAAM + GROEP + KAMP 2020 (van het kind).  

 Waar? 
 

  

Bivakhuizen ’t Driege I 

Roosterbergstraat 36 

3680 Maaseik 
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Organisatie kamp 

 Contactbubbels  
De contactbubbels zijn groepen van max 100 personen die een vaste samenstelling hebben. Binnen 

deze bubbel is contact mogelijk, tussen bubbels wordt contact gemeden. Ons kamp zal dus uit twee 

bubbels bestaan maar die bubbels zullen geen contact hebben met elkaar. 

Concreet worden bubbels als volgt ingedeeld: 

→ De bubbels hebben een max. grootte van 100 personen (excl. leiding). Binnen de bubbel 

is afstand houden niet nodig.  

→ Binnen één bubbel gaan we meerdere groepen samenvoegen, indien ze samen het max. 

aantal van 100 personen niet overschrijden (bv. Joro’s, Jimmers, Simmers en Knimmers 

samen in één bubbel), die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren.  

→ Vanaf de leeftijd van 12 jaar is er meer kans op doorgeven van het virus dus worden 

strengere maatregelen rond hygiëne opgelegd bv. m.b.t. intensief contact (= te mijden) of 

strikt gebruik van mondmaskers bij contact met externen.   

→ Contactbubbels mogen absoluut niet overlappen dus broers/zussen moeten ook in hun 

eigen bubbel blijven gedurende heel het kamp.  

 Wat met de leiding en de koks s’avonds? 

Elke avond vergaderen wij. Dit is ook noodzakelijk voor een goed verloop van het kamp. Dit is 

toegestaan uiteraard met de nodige voorwaarden. Zo zullen we telkens per bubbel samenzitten, 

rond een vuurkorf in openlucht. Iedereen zal zoveel mogelijk afstand houden en een mondmasker 

dragen als de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Er zal extra veel aandacht 

besteed worden aan hygiëne.  

Wij zijn ons ervan bewust dat wij een enorme verantwoordelijkheid dragen. Wij willen die dan ook 

serieus nemen, u kan op ons rekenen. Indien er een ernstige overtreding gebeurt door de leiding, 

zullen er stappen ondernomen worden na overleg met KSA Nationaal. De veiligheid van uw 

kind(eren), de leiding en de koks staat centraal. 

 Infrastructuur 

→ De Sloebers, Leka’s en Joro’s zullen in een afzonderlijke slaapzaal overnachten in stapelbedden.  
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→ De kampplaats is ruim genoeg om voor elke bubbel een aparte zone te voorzien tijdens het 

slapen, het eten en de activiteiten. Deze zones zullen duidelijk afgelijnd worden met lint. Om 

duidelijk te maken waar welke bubbel heen mag, maken we gebruik van een kleurcode. 

→ Sanitair zal gescheiden zijn. We zullen aanduiden welke toiletten door de verschillende bubbels 

gebruikt worden, idem met wastafels en douches aan de hand van kleurcodes. Het sanitair zal ook 

meermaals per dag gepoetst worden.  

 Wat als het regent? 

→ Er is binnen één ruimte ter beschikking. Onze shelter en onze stretchtent zullen opgezet worden 

zodat ze kunnen schuilen tijdens de regen. Daarnaast heeft de kampplaats ook een extra tent 

voorzien.  

 Voor degene die slapen in tenten  

→ De Jimmers, Simmers en Knimmers slapen in tenten. Zij behoren tot dezelfde bubbel dus er moet 

onderling geen afstand bewaard worden maar zij zullen wel per groep een tent delen.  

→ De leiding zal zijn eigen tent meenemen of een tent delen met iemand uit zijn/haar bubbel of bij 

hun leden slapen.  

→ De bubbels zullen fysiek gescheiden zijn van elkaar door een duidelijke opdeling van het terrein 

in zones. Dit geldt ook voor de kleinste groepen.  

 Materiaal 

→ Het meeste materiaal zullen we proberen splitsen per bubbel. Indien het materiaal doorgegeven 

wordt tussen de verschillende bubbels zullen we de contactoppervlakken reinigen of het even 

(3uur) laten liggen voor een andere bubbel het gebruikt.    

→ We zullen het ook visueel duidelijk maken welk materiaal voor welke bubbel bestemd is aan de 

hand van een kleurcode.   

 Vervoer  

→ We gaan naar de kampplaats met de bus (zie p.1). Op het einde van het kamp komen ouders hun 

kinderen halen op een vastgelegd tijdstip (zie tabel p.1).  

→ Ouders zullen genoodzaakt zijn om tijdens het afzetten/ophalen van zijn/haar kind een 

mondmasker te dragen.  
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→ Het is zeer belangrijk om je aan de aangewezen uren te houden (zie tabel p.1). Ben je belet door 

file, werken … laat ons zeker iets weten.  

→ Bij het vertrek in Eksaarde zullen we werken met zones. Een zone voor de valiezen en een zone 

waar de leden zullen verzamelen per groep. Daarnaast verzoeken we om niet te lang te blijven zodat 

er geen grote menigte ontstaat. Voor degene die toch willen blijven, zullen we cirkels in het gras 

proberen voorzien waar je samen met de rest van jouw bubbel jouw kind kunt uitzwaaien.  

 Wat als er iemand ziek wordt op kamp?  
→ Zieke deelnemers worden in ‘isolatie’ gezet, met aandacht voor de leefbaarheid.  

→ Een consultatie van een lokale huisarts zal noodzakelijk zijn. 

→ Ouders zullen hun ziek kind moeten ophalen op het kamp. 

→ We zullen ook gebruik maken van een noodprocedure opgemaakt door KSA Oost-Vlaanderen. 

 

Indien er een besmetting was tijdens het kamp raden we aan dat de deelnemers van het kamp 

gedurende minimum 1 week geen bezoek meer brengen aan mensen uit de risicogroep. Indien dit 

niet het geval was, zijn er geen bijkomende maatregelen nodig.  

We hebben al bekeken welke huisarts(en) we kunnen contacteren wanneer er vermoeden is van een 

besmetting. Deze gegevens houden we bij en gaan we gebruiken indien nodig.  

Van elk kind zal er een contactlogboek bijgehouden worden per bubbel. Wanneer een besmetting 

zou plaatsvinden, kunnen we makkelijk achterhalen met wie uw kind allemaal in contact gekomen is.  

Indien uw kind zou besmet zijn, zal dit opgevraagd worden door de overheid.  

 

 Communicatie  
→ Er zullen dagelijks updates komen over hoe het verloopt op kamp. Dit zal via verschillende 

kanalen gebeuren. Onze facebookpagina: KSA Eksaarde, ons instagramaccount: ksa_eksaarde en 

onze blog (link komt nog later).  

→ Geen nieuws is goed nieuws. Indien u zich erg zorgen maakt, kunt u ons altijd bereiken op kamp, 

de nummers van alle leiding is terug te vinden op www.ksaeksaarde.be in het boekje wegwijs. 

→ Wanneer wij vermoeden dat uw kind besmet is, zullen wij u direct contacteren. We zullen dit 

nieuws ook op een discrete manier communiceren naar de andere ouders zodat zij ook op de 

hoogte zijn van de huidige situatie.  

 

http://www.ksaeksaarde.be/
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Hoe zit dat met hygiëne? 

 Persoonlijke hygiëne 

Hygiëne dit jaar is extra noodzakelijk.  Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de elleboog, 

het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en 

handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt, en zijn dus 

cruciaal. 

→ Handen worden gewassen voor en na iedere activiteit, voor en na elke maaltijd, inclusief 

tussendoortjes, bij het gebruik van materialen, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek.  

→ Elke bubbel heeft een verantwoordelijke die extra aandacht vestigt op alle 

hygiënemaatregelen binnen de bubbel.  

→ Er zullen pictogrammen op de kampplaats hangen zodat het duidelijk is voor de kinderen. 

→ Er zullen ook meer douchemomenten ingelast worden. De kleintjes zullen zich 2 keer op 

5 dagen kunnen douchen en de grote ongeveer 4 keer op 9 dagen.    

→ Kinderen en jongeren mogen nog steeds samen afwassen in een kuip met warm/heet 

water en afwasmiddel. (geen excuses dus ;-))  Indien mogelijk droogt alles in de buitenlucht, 

indien onmogelijk met een persoonlijke keukenhanddoek voor deelnemers.  
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 Extra hygiënisch materiaal  

→ Wij voorzien handgel, zeep, papieren zakdoeken, afgesloten vuilnisbakken, papieren 

handdoeken, reinigingsproducten, handschoenen, een contactloze thermometer, een face shield …   

→ Wij raden u aan om uw kind(eren) zelf ook handgels en papieren zakdoeken mee te geven.  

→ Wij vragen aan de +12-jarigen om zelf vier herbruikbare mondmaskers mee te nemen in een 

gesloten zakje. Voor de -12-jarigen is dit niet nodig. 

→ Wij zullen ook extra wegwerp mondmaskers voorzien voor de EHBO. 

 De infrastructuur 

Niet alleen de persoonlijke hygiëne, ook die m.b.t. tenten en infrastructuur is van belang om 

besmetting te voorkomen, hierbij leggen we de focus op contactoppervlakken.  

→ Poetsen tijdens en na het kamp zal gedaan worden per bubbel door de leiding in 

diezelfde bubbel.  

→ De slaapzaal en de tenten zullen dagelijks geventileerd worden. Ook wanneer er binnen 

zal gespeeld worden omwille van de regen, zullen deze ruimtes na gebruik geventileerd 

worden. Ook de sanitaire ruimtes zullen geventileerd worden.  

→ We gaan voor voldoende communicatie zorgen over alle maatregelen op de kampplaats 

via de pictogrammen door deze zichtbaar op te hangen.   

 Het materiaal 

Naast de hygiënische persoonlijke en infrastructurele maatregelen, gaan we in op die voor materiaal. 

Als je materiaal doorgeeft, houdt dit een risico op besmetting in. We zullen dan ook extra aandacht 

besteden voor het reinigen van al het materiaal waarvan we gebruik maken.  

→ We gaan zoveel mogelijk proberen om materiaal niet tussen bubbels uit te wisselen. 

Waar we alles binnen één bubbel kunnen houden, mag materiaal door verschillende 

kinderen gebruikt worden.  

→ Als materiaal door verschillende bubbels gebruikt wordt, dan hebben we twee opties:   

1.   We reinigen de contactoppervlakken voor we het materiaal doorgeven.   

2.   Na gebruik laten we het materiaal drie uur staan voor de volgende    

  bubbel ermee aan de slag gaat. Ook deze methode volstaat.    
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Welke activiteiten mogen we 

geven?    

 Openluchtactiviteiten   

→ Activiteiten worden zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd.   

→ De maximale capaciteit van terrein, infrastructuur en locatie wordt ingezet.   

 Uitstappen  

→ Activiteiten worden zo veel mogelijk op de eigen locatie gehouden.   

→ Als we uitstappen ondernemen (naar het bos, park, stadsplein, provinciaal domein, …) houdt de 

hele bubbel zich aan de geldende samenlevingsregels m.b.t. mondmaskers, afstand, 

hygiënemaatregelen.    

→ Twee/drie-daagse is mogelijk zolang er niet deur aan deur wordt gegaan en de slaapplaats op 

voorhand wordt vastgelegd.  

→ We houden jullie op de hoogte van welke mogelijke uitstappen er gepland zullen worden.  

Rust   
De verspreiding van dit virus heeft meer kans bij mensen die heel vermoeid zijn. Wij hebben daarom 

onze dagindeling aangepast en extra rustmomenten ingelast.  

 

8u00 - opstaan 

8u30 - aangepaste formatie en eten  

10u00 - activiteit 

12u00 - klein rustmoment  

12u30 - eten en platte rust 

14u00 - activiteit 

16u00 - vieruurtje en klein rustmoment 

16u30 - activiteit  

18u00 - avondeten 

19u15 - aangepast formatie 

19u30 - mogelijkheid om te douchen/wassen/rustige avondactiviteit  

21u00 - 21u30 - slapen 
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Samengevat 
→ Inschrijven kan tot en met maandag 21 juni. 

→ Inschrijven is enkel mogelijk als je het lidgeld hebt betaald. 

→ Het inschrijvingsgeld bedraagt voor de groepen die 10 dagen meegaan 140 euro en voor degene 

die 6 dagen meegaan 100 euro. Er is telkens 5 euro korting voor het 2e, 3e … kind. Het juiste bedrag 

moet gestort worden op BE69 0682 0919 5378. 

→ De melk, choco, confituur of speculoos samen met de medische fiche wordt naar het KSA lokaal 

gebracht op zaterdag 26 juni tussen 19u00 en 21u00. Verdere informatie volgt nog. 

→ De contactbubbel bedraagt maximaal 100 personen en krijgt een aparte kleurcode. 

→ KSA Eksaarde voorziet vervoer naar de kampplaats. Kinderen worden afgehaald door de ouders 

mét mondmasker op het correcte uur (zie tabel p.1).  

→ Contact met andere bubbels wordt vermeden, ook broers en zussen blijven in hun eigen bubbel. 

→ Leiding en koks zullen ook in de avond binnen hun eigen bubbel blijven. 

→ Wij zetten maximaal in op hygiëne. Infrastructuur en materiaal wordt meermaals gepoetst per 

dag.  

→ Er zullen dagelijks updates komen tijdens het kamp.  

→ Iedereen neemt twee persoonlijke keukenhanddoeken mee. 

→ Neem vier herbruikbare mondmaskers, je handgel en je papieren zakdoeken mee.  
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