Voorwoord
Liefste kwebbeltjes en ouders

Eindelijk is het zo ver, het allerleukste kamp komt eraan! We kunnen ondanks corona
gelukkig toch nog op kamp. Wij hebben als leiding allesinds al heeeeeeeeeel veel zin om
er met jullie een geweldig kamp van te maken.
Weten jullie al wat het thema is? De Ninja turtles natuurlijk!
Maar ja, wat zou er nu allemaal gebeuren op kamp? Zou er iets gebeurd zijn met de Ninja
Turtles? Zouden ze onze hulp nodig hebben?
Zou het lekker eten zijn? Wat gebeurt er met de nieuwe leidster? Gaan we weer allemaal
lekker zot doen? Daar hebben wij al een antwoord op..
Jaaaaaaaaaaaaa!!
Maar om de rest ontdekken moet je dus zeker mee op kamp! Want wat is een kamp zonder
jou? Dus hopelijk zien we je daar!

Vele groetjes van jullie kwebbelleiding
Sietske, Astrid en Alina

Contactgegevens

Sietske Verleene (Banhoofd)
Duivenhokstraat 39
8400 Oostende
0479 26 98 06
sietskeverleene@hotmail.com

Astrid Francier (Banhoofd)
Torhoutsesteenweg 493
8400 Oostende
0489 67 74 36
astrid.francier@gmail.com

Alina Pierloot
Nieuwpoortsesteenweg 552
8400 Oostende
0478 05 73 84
alinapierloot@gmail.com

Algemene dagindeling
We kunnen natuurlijk nog niet verklappen wat er allemaal tijdens ons supermegaleuk
kamp te wachten staat, maar voor de nieuwsgierigen onder jullie geven we toch al een
aantal geheimpjes met jullie mee. Onze 5 dagen op kwebbelkamp zullen er ongeveer als
volgt uitzien.

8u

Opstaan

8u30

Ontbijt

10u

Ochtendspel

12u30

Middageten

14u

Middagspel 1

16u

Vieruurtje

16u30

Middagspel 2

18u30

Avondeten

19u45

Bezinning

20u

Slapen

Wat neem ik mee?
❏ slaapzak
❏ luchtmatras/slaapmat
❏ kussen
❏ knuffel
❏ pyjama
❏ zaklamp*
❏ handdoek(en) + washand
❏ toiletzak (tandpasta, tandenborstel, beker, borstel, douche zeep,shampoo…)
❏ ondergoed
❏ sokken
❏ linnenzak voor vuile was
❏ voldoende t-shirts
❏ voldoende shortjes/rokjes/kleedjes
❏ voldoende pulls (voor ‘s avonds)
❏ een lange broek & een lange t-shirt
❏ schoenen (wandelschoenen, pantoffels/slippers voor binnen/buiten, comfortabele
schoenen, sandalen*)
❏ regenjas
❏ zonnecrème (+ aftersun)
❏ bikini of badpak
❏ rugzak
❏ mondmasker
❏ drinkfles
❏ brooddoos
❏ ksasjaaltje (/hemd*)
❏ schrijfgerei en briefpapier*
❏ papieren zakdoek*
❏ postzegels en adressenlijst*
❏ gezelschapsspelletje*
❏ persoonlijke medicatie
❏ medische fiche
❏ kids-id
❏ 2x keukenhanddoeken
❏ ninjaverkleedkledij of iets anders leuks!

*deze spullen zijn niet verplicht!
Tips:
●
●
●

Hou ermee rekening dat de meeste kledij vuil kan worden
Initialen of naamtekens zijn handig (vooral bij handdoeken, onderbroeken, sjaaltje…).
Zo zijn er al een hele pak minder verloren voorwerpen;))
Als je keuze hebt tussen een veldbed en een matje, dan raden wij zeker een matje
aan! Dit omdat het veel gemakkelijker & compact is. Veldbedje mag natuurlijk ook!

Praktische info
Waar gaan we heen?
Dit jaar verblijven we in het Chiroheem Sint-Gerolf in Genk, Miklaan 16.
Een briefje is altijd leuk (maar zeker niet verplicht),
als u een briefje wilt schrijven naar uw lieftallige
kwebbel dan kunt u het onderstaand sjabloon
gebruiken.

Inschrijven?
Je kunt mee op kamp door 90* of 95 euro over te
schrijven op het rekeningnummer BE18 8334 2468
5565. Vergeet zeker niet ‘KSA kwebbelkamp naam
+ voornaam’ te vermelden.
*nog een broer of zus in KSA

Wanneer?
Op vrijdag 16 juli verzamelen we aan ‘t Bosjoenk om 13 uur. Indien u rechtstreeks wilt
gaan dan vragen wij u om pas om 15u aan het heem te staan.
Op woensdag 21 juli zijn we terug in Oostende rond 14 uur. Ouders die rijden van Genk
naar Oostende, vragen wij om rond 11u30 aanwezig te zijn aan het heem. Gelieve deze
uren te respecteren, zo is het gemakkelijker om een keurig overzicht te houden.

Vervoer?
Zoals elk jaar gaan de Kwebbels met de auto naar het heem. Het heem is ongeveer 2 uur
rijden, wat inderdaad wel lang is. Gelukkig is het de vrijdag, dus kan er perfect een
weekendje (zonder kinderen) van gemaakt worden. Wij zouden het zelf heel tof vinden als
er een paar ouders kunnen rijden & we niet met de trein moeten gaan. De trein zouden
wij liefst vermijden, omdat het nog veel langer is & de kinderen het heel leuk vinden als
de ouders hun kunnen afzetten.
Als u heen en/of terug kan rijden, dan mag u een mailtje
astrid.francier@gmail.com met naam en aantal plaatsen er vrij zijn.

sturen

naar

Het is belangrijk in deze tijden dat we zo veel mogelijk auto’s hebben & zo veel mogelijk
apart kunnen rijden ivm corona, maar we begrijpen zeker dat dit niet zo evident is.
Stuur zeker ook een mailtje als u rechtstreeks rijdt of al met iemand samen had
afgesproken (bijvoorbeeld door zelfde bubbel).

Zomerregels 2021
Deelnemen
Iedereen mag mee met een paar voorwaarden:
●
●
●

Je bent voor vertrek minstens 3 dagen symptoomvrij
Je woont niet samen met iemand die in een opgelegde quarantaine/isolatieperiode
zit
Leden uit de risicogroep kunnen enkel deelnemen met expliciete toestemming van
de huisarts of ouders

Bubbels
Kampen worden georganiseerd in contactbubbels opnieuw per leeftijdsgroep: -12, +12,
+18. Verschillende regels gelden voor deze aparte contactbubbels.
●
●
●
●

De bubbel bestaat uit maximaal 100 à 200 personen exclusief leiding
Binnen deze bubbels moet er geen afstand gehouden worden
Bubbel distancing is van kracht, afstand tussen bubbels moet bewaard worden
Contact met externen wordt vermeden, indien nodig wordt de regel van 1,5 meter
afstand met mondmasker gehanteerd

Iemand ziek op kamp, wat nu?
Het mogelijks besmette lid wordt eerst in afzondering geplaatst op de kampplaats totdat
deze kan opgehaald worden door zijn/haar ouders. Er wordt gevraagd dat het lid een
coronatest laat uitvoeren en nadien de leiding op de hoogte houdt van het resultaat. De
exacte gevolgen voor de andere leden indien de coronatest positief is, hangt af van de
situatie. Ouders worden dan ook zo snel mogelijk ingelicht indien het kamp vroegtijdig
moet gestopt worden.

Hygiëne
Tijdens het kamp worden extra momenten ingepland om de handen te wassen. Enkel voor
+12 is het dragen van een mondmasker verplicht wanneer zij in contact zouden komen met
externen.

Activiteiten op kamp
●
●
●

Openlucht activiteiten zijn de norm, liefst op eigen terrein
Een uitstap kan zeker, zolang er rekening gehouden wordt met het mogelijk
contact met externen
Contact met externen wordt zoveel mogelijk vermeden

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.

IDENTITEITSGEGEVENS
Naam kind:

..................................... Voornaam kind: .....................................
.....................................
....................................

Geboortedatum:

..................................... Geslacht:
.....................................

Naam

Voornaam

(ouder/voogd):

(ouder/voogd):

M/V

........................................ .....................................
....................................... .....................................
Gsm:

..................................... Telefoon/Gsm2: .....................................
...................................
...................................

Straat:

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

Gemeente:

..................................... E-mail:
..................................

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

EVENTUELE TWEEDE VERBLIJFPLAATS
Naam (ouder/voogd):
Voornaam
(ouder/voogd):
Straat:

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

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

Gemeente:

..................................... E-mail:

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

Gsm:

..................................... Telefoon:

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

EXTRA CONTACTPERSOON BIJ AFWEZIGHEID VAN OUDERS
Naam:

..................................... Relatie tot het

kind:
...................................

Gsm:

..................................... Telefoon:

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

..................................... Telefoon:

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

HUISARTS
Naam:

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.

De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt niet doorgegeven, tenzij
aan (medische) hulpverleners en wordt bijgehouden door een verantwoordelijke binnen de
leidingsgroep. De leiding heeft afspraken gemaakt om vertrouwelijk om te gaan met de
gegeven informatie. De dieetvoorkeur en allergieën worden uiteraard doorgegeven aan de
kookploeg.

