KSA Meeuwen presenteert:

Het kampboekje
13e jaargang – juli 2020
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Groot kamp Itegem 2020
Geen vrees, ook dit jaar zullen we weer op ons befaamde
groot kamp kunnen gaan. Dit zal naar jaarlijkse
gewoonte doorgaan van 1 tot 10 augustus.
We
verwachten alle leden rond 19u00 op de kampplaats.
Dan kunnen ze nog een laatste keer afscheid nemen en
kan het spelplezier beginnen.
Maandag 10 augustus (de sloebers komen 6 augustus al
naar huis) zullen de leden met hun bagage worden
teruggebracht naar het KSA lokaal. De exacte
aankomsttijd zullen we via Facebook nog meedelen.
Fietsen die u zelf niet kan meenemen, kan u op
donderdag 30 juli om 19u00 naar de KSA-lokalen
brengen. De sloebers en leeuwkes moeten geen fiets
meenemen. Jonghernieuwers en +16 moeten zeker een
fiets hebben die in orde is, bij goed weer zullen zij met
hun stalen ros terugkeren naar Meeuwen.
Ons groot kamp zal doorgaan op volgend adres:
ITEGHEEM
Prof. Verbiststraat 2
2222 Heist-op-den-Berg
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Maatregelen Covid-19
Zoals iedereen wel weet zal dit jaar het kamp niet zoals
normaal kunnen verlopen omwillen van Covid-19.
Op het kamp zullen we werken met 3 bubbels.
• Alle leden met hun leiding van 6 tot en met 14 jaar
(SL, LW, JKN, KN) vormen een bubbel in het
kampgebouw.
• Alle leden ouder dan 14 jaar met hun leiding (JHN,
+16) vormen een bubbel aan hun tentenkamp.
• De kookploeg
Er zullen duidelijke regels gelden zodat hun contact
tussen deze bubbels minimaal is. De activiteiten zullen
hier ook aangepast zijn. (Geen gemeenschappelijk spel,
+16-dag, … .)
Verder wordt hygiëne dit jaar nog belangrijker op kamp.
Er zal voldoende aandacht besteed worden aan handen
wassen, spelmateriaal ontsmetten, … . Ook zullen er
enkel nog activiteiten worden gehouden op de
kampplaats zelf, zo zal er dit jaar geen 1 / 2 - daagse
zijn.
Als uw kind voor het kamp al ziek is of symptonen heeft,
laat ons dit dan zeker weten.
Stel dat er een kind of leider symptonen toont van het
virus dan zal deze zo snel mogelijk getest worden door
een arts. Niet ziek: het kamp mag gewoon doorgaan.
Stel dat er toch een besmetting is op kamp dan zal de
volledige
kampbubbel
naar
huis
moeten.
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OPGELET! De spagettiavond op 1 augustus zal nog
steeds doorgaan maar niet zoals gewoonlijk. We vragen
de ouders om niet te lang te blijven en contact met
andere ouders te vermijden.
Bij vragen, twijfel zeker niet om ons extra vragen te
stellen.
Om onze bubbels zo goed mogelijk te kunnen inrichten
vragen we dat ten laatste 26 juli
alle kinderen
ingeschreven zijn. Inschrijven ter plekke zal dit jaar niet
mogelijk zijn!
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Wat nemen we mee op kamp?
We vragen om uw kind geen volledige kleerkast mee te
geven. Wanneer u uw zoon zijn koffer maakt vragen wij
u rekening te houden dat u enkel kleren meegeeft die
VUIL mogen worden zodat uw zoon zich volledig kan
uitleven en ravotten tijdens het kamp.
ENKELE TIPS BIJ HET MAKEN VAN DE KOFFER:
• Zorg dat uw zoon erbij is wanneer u zijn koffer
maakt, zo weet hij alles terug te vinden in zijn
koffer.
• Voor de allerkleinste is het gemakkelijk wanneer
hun kleren in pakketjes in de koffer worden
gestoken. Bijvoorbeeld een plastic zakje met
hierop de dag geschreven en hierin ondergoed,
sokken, T-shirt, broek en trui voor die dag.
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WAT NEMEN WE ZEKER ME E IN ONZE KOFFER:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Voldoende sokken en ondergoed
T-shirt en korte broeken
Enkele warme pullen en lange broeken
Schoenen (liefst meer dan 1 paar)
Sloffen
Toiletgerief:
o Tandenborstel + tandpasta
o Zeep
o Washandjes en handdoeken
o Badhanddoek
Kids-ID-Kaart en gele klevers (af te geven aan de
leiding bij aankomst op de kampplaats)
Zwemkleren
Regenjas
Veldbedje/luchtmatras + Slaapzak (bij beide
kampen!!)
Fiets (die volledig in orde is) + fietsslot
o Sloebers en leeuwkes hebben geen fiets
nodig
Verkleedkleren/accessoires in thema van het kamp
zijn altijd een meerwaarde!
Handgel (de leiders zullen dit ook voldoende
meenemen)

WAT NEMEN WE NIET MEE IN ONZE KOFFER:
•
•
•
•

GSM!*
Grote hoeveelheden snoep
Een zaklantaarn
Waardevolle voorwerpen

*De leiding is steeds telefonisch bereikbaar indien u uw zoon
wilt bereiken. We hebben liever geen gsm op kamp om de
kampsfeer te behouden, om schade/diefstal te vermijden en
om miscommunicatie te voorkomen. Op onze facebookpagina
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zal u steeds op de hoogte gehouden worden over de avonturen
op kamp, in geval van nood neemt de leiding telefonisch
contact op met u.

De fietsen die u zelf niet kan meenemen naar de
kampplaats mag u naar de KSA-lokalen brengen:
GROOT kamp is dit op 30 juli om 19u00

Brieven schrijven tijdens het kamp
U kan ons tijdens elk kamp schrijven:
• Voor het groot kamp in Itegem schrijft u naar:
KSA Meeuwen tav naam lid
ITEGHEEM
Prof. Verbiststraat 2
2222 Heist-op-den-Berg

In dringende gevallen kan u ook telefonisch contact
opnemen met ons.
U belt best naar:
Jannes Gerits: 0495/ 64 30 09
Bert Ceyssens: 0479/ 64 96 89
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Vragen?
Hebt u nog vragen? Laat dan van u horen en contacteer
ons:
Bel naar:
Jannes Gerits:
Mathijs Knevels:
Bert Ceyssens:

0495/ 64 30 09
0470/ 38 97 90
0479/ 64 96 89

Of mail:
ksa_meeuwen@hotmail.com
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