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Man man man, geen miserie miserie miserie! Het kamp kan
doorgaan!  

 
Wij kijken met plezier uit om met jullie te sjotten én te ravotten,

niet in Ouagadougou, ook niet in de brokantiek van Fernand, maar
in het verre Limburg. T'is onwaarschijnlijk!

 
Tal van activiteiten worden voorbereid om met jullie, zeven volle
dagen, te ravotten. Een uitstapje hier, een middagdutje daar,…
Alles wordt tot in de puntjes geregeld zodat we op een veilige

manier van ons zomers kamp kunnen genieten!
 

Ik zeg altijd: "Eerst het spel en dan de dorst én daarna een boma
worst!"

Er staat heel veel informatie op de volgende pagina's. Lees de
uitnodiging zeer grondig door, omdat er toch wel wat
maatregelen zijn door Covid-19.
 
1) Praktische informatie
2) Regels bij vertrek en terugkomst
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5) Voorzorgsmaatregelen Covid-19
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Heenreis:
We verzamelen op zaterdag 4 juli om 11:00 uur aan het
KLJ-lokaal voor vertrek (met lunchpakket).
 
Opgelet!
- neem een lunchpakket mee.
- Valies en identiteitskaart en/of kids-ID mee.
- Fiets op 3 juli naar het lokaal te brengen.
(Meer uitleg bij "4) Fietsen brengen en ophalen")
 
Terugreis:
We verwachten terug aan het KLJ-lokaal te zijn op zaterdag
11 juli omstreeks 12:30 uur 
(de jongens zullen nog niet gegeten hebben)
 
Een brief(je) tijdens het kamp?
Dat is zeker mogelijk! Hieronder vind je het adres, dus
schrijven maar!
 
Naam lid - KLJ Lovendegem
Hofbauer - bosrand
Trichterweg 33
3690 Zutendaal
 

1) Praktische informatie



Doordat er altijd bij een vertrek en aankomst van een
kamp heel veel volk bij elkaar staat, gelden er dit jaar
enkele nieuwe regels die hieronder staan uitgeschreven.
 
Vertrek:
- Gelieve de hele tijd een mondmasker aan te doen en de
regels van 'social distancing' te hanteren.
- Om geen 'massa' te creëren aan ons lokaal, vragen we
om direct afscheid te nemen van uw kind/kinderen. Dit
houdt in dat u de valies/valiezen afzet aan de voorziene
plek en u het kind begeleidt naar het plein. U zal dus niet
kunnen uitzwaaien en niet wachten tot de bus vertrekt.
- U zal als ouder ook niet binnen kunnen in ons lokaal. De
aanmelding en het overhandigen van de kids-ID zal buiten
plaatsvinden op een veilige afstand.
- Parkeer uw wagen niet in de Haantjenstraat zodat de bus
voldoende ruimte heeft en zo creëren we ook meer plaats
rond het lokaal.
 
Terugkomst:
- Gelieve de hele tijd een mondmasker aan te doen en de
regels van 'social distancing' te hanteren.
- Om alles vlot en veilig te laten verlopen, vragen we u om
het plan op de volgende pagina te volgen.

2) Regels bij vertrek & aankomst



Om ervoor te zorgen dat uw kind/kinderen geen direct contact
heeft/hebben met andere gezinnen, zal het afhalen van uw
kinderen gestructureerd verlopen.
 
Eerst en vooral vragen we aan de ouders om op het geplande
uur te verzamelen op het grasplein achter ons lokaal, zoals
aangegeven met de witte stippellijnen. Gelieve uw auto niet
in de Haantjensstraat zelf te parkeren zodat de bus makkelijk
achteruit kan rijden. Mogen wij u ook vragen om in deze
wachtruimte de regels rond social distancing te hanteren en
een mondmasker te dragen. Gelieve evenals enkel via de
oranje pijl toe te komen.
 
Wanneer de bus toekomt, zullen de leden VOOR het lokaal
blijven staan. De leiding laadt alle valiezen uit en geeft ze direct
aan het juiste lid. Nadien zullen we per gezin, de ouders
afroepen die dan via de blauwe pijl naar het/de kind/kinderen
mogen. Mogen wij u verzoeken om nadien ook direct naar huis
te vertrekken.

3) Plan bij terugkomst



Ook dit jaar nemen zowel de jongens als de meisjes de
fietsen mee op kamp. Evenals zijn hier bepaalde nieuwe
afspraken rond.
 
U mag de fiets(en) van uw kinder(en) komen brengen de dag
VOOR we vertrekken, concreet betekent dit :
=> 3 juli tussen 16:00 - 20:00.
 
Doordat de meisjes en jongens elk apart een andere bubbel
vormen, moet dit volledig gescheiden gebeuren van elkaar.
Daarom vragen we u om de fietsen van de meisjes te
brengen naar de juiste plaats via de roze pijl, en de fietsen
van de jongens via de blauwe pijl.
 
Gelieve ook hierbij ten allen tijde de regels van 'social
distancing' te respecteren en een mondmasker te dragen.
 
De dag NA het kamp kan u de fietsen terug komen ophalen
op dezelfde manier en ook hier gelden dezelfde regels.
=> 12 juli tussen 16:00 - 20:00.

4) Fietsen brengen en ophalen



We mogen toch vertrekken op kamp, maar mits verschillende
voorzorgsmaatregelen die ons zijn opgelegd vanuit de overheid. Graag
overlopen we hieronder enkele punten.
 
Bubbels:
We hebben ervoor gekozen dat het kamp van zowel de jongens als de meisjes
verloopt in slechts 1 bubbel van 50 personen (leiding, leden en koks). Dit is
ook direct de reden waarom er een beperkt aantal plaatsen zijn. Uit onze
online enquête bleek dat we niet over dat aantal zullen zitten.
 
Ziekte of symptomen:
- Wie in de 5 dagen voor het kamp ziek wordt of symptomen heeft van
Covid-19, mag NIET mee op kamp. Gelieve dit ons zeker te melden aan
hoofdleidster Lisa. Haar contactgegevens staan op de laatste pagina.
- Wie tot een risicogroep behoort en geen doktersattest kan voorleggen OF
aangepaste medicatie heeft, mag NIET mee op kamp.
- Alle ouders of meerderjarige leden zijn zelf verantwoordelijk om alle juiste
informatie door te geven via de medische fiche van de kampdeelnemer.
- Wanneer er iemand ziek wordt op kamp, is er een duidelijk stappenplan
voorhanden waarin de ouders ook een belangrijke rol spelen. Wij hebben ook
contact met een dokter in de buurt.
 
Extra maatregelen:
- Op kamp zal handhygiëne een belangrijk aspect zijn. De handen zullen op
vaste tijdstippen regelmatig gewassen worden. Evenals zijn er voor onze koks
 extra maatregelen, zoals mondmaskers, handschoenen,...
- Wij zullen ook voldoende rustmomenten inlassen om de gezondheid van
de leden op peil te houden.
- We vermijden tijdens al onze activiteiten intensief contact.
- Wij blijven zo veel als mogelijk op de kampplaats zelf. Indien wij toch een
uitstap maken houden wij ons aan de regels van 'social distancing' en
eventueel dragen we mondmaskers indien dat nodig zou zijn. Daarom is het
belangrijk om dit uw kind/kinderen zeker mee te geven.

5) Voorzorgsmaatregelen
COVID-19



Niet te vergeten!
- beddengoed: matrasovertrek, kussen + kussensloop en slaapzak,
- voldoende speelkledij: inclusief een outfit die nog past en zeer vuil
(kapot) mag worden,
- stevige stapschoenen,
- regenkledij én regenlaarzen,
- zwemkledij,
- pyjama,
- voldoende ondergoed
- linnenzak,
- toiletzak + inhoud,
- handdoeken + washandjes
- zonnecrème + hoofddeksel,
- fietshelm en/of fluohesje,
- extra rugzak(je),
- eigen keukenhanddoek,
- paspoort of kids-ID,
- zakgeld (0,50 EUR/drankje).
 
Speciaal extra materiaal
- fiets (+ fietshelm + fluojasje) !!! in orde voor vertrek,
- VERKLEEDKLEREN,
- eigen mondmaskers! Gelieve er zeker 3 mee te nemen.
 
Door beperkte opbergruimte in de bus vragen wij jullie om de valies te
voorzien met enkel het nodige materiaal voor kamp. Extra materiaal
vragen wij om thuis te laten.
 
Om de kampsfeer te behouden is het een must om gsm’s of andere
hoogtechnologische apparatuur thuis te laten. KLJ is niet verantwoordelijk
voor verlies en dergelijke. Bovendien zullen we genoeg activiteiten
voorzien, zodat jullie zich niet vervelen!

6) Wat neem je mee?



Inschrijven
NIEUW!
De kampinschrijving gebeurt dit jaar via mail omwille van
veiligheidsmaatregelen.
 
Inschrijven kan tot en met 23 juni 2020 via:
- kampinschrijving@kljlovendegem.be
- Voor het verblijf vragen wij een bedrag van 115,00 EUR/lid en             
100,00 EUR voor het tweede en/of derde gezinslid.
(- indien uw kind/kinderen vegetarisch is/zijn en/of andere
allergieën heeft, gelieve dit zeker bij de inschrijving te vermelden)
 
Betalen
De betaling gebeurt via overschrijving naar BE87 7374 1504 8794.
Vermeld zeker bij de mededeling de naam van het lid / de leden. U
hoeft niet apart over te schrijven voor de jongens of meisjes. U mag
de totaalsom voor al uw kinderen in één keer overschrijven. De
inschrijving is pas geldig wanneer het bedrag is overgeschreven.
 
EXTRA
- De inschrijving is pas definitief wanneer u een bevestigingsmail
ontvangt en u het volledige heeft overgeschreven.
- Na bevestiging zal u ook een mail krijgen met de medische fiche(s)
van uw kind/kinderen om deze grondig na te lezen. Wanneer er
zaken zijn veranderd, gelieve ons daar zeker via mail van op de
hoogte te brengen.
- Indien de beschikbare plaatsen volzet zijn, zullen wij u dit meedelen
via mail. Evenals komt/komen uw kind/kinderen automatisch op de
wachtlijst terecht. Indien er plaatsen vrij komen lopen wij
systematisch de wachtlijst af en contacteren wij u.

7) Inschrijven & betaling



- Indien er een besmetting op het kamp zelf is vastgesteld, wordt u
daar zeker van op de hoogte gebracht en raden wij u aan om
extra voorzichtig te zijn de eerste week na het kamp.
- Na het kamp vermijden uw kind/kinderen best contact met
risicogroepen gedurende 1 week.
- De eerste week na het kamp vermijden uw kind/kinderen best de
deelname aan andere jeugdactiviteiten zoals speelplein,
vakantiekampen,...

8) Wat na kamp?

Heeft u nog vragen na het lezen van deze uitnodiging? Geen
probleem, wij bundelen alle extra vragen op onze website
www.kljlovendegem.be. Onder het tabblad "Kampen" -> "Q&A's"
vindt u een lijst met korte praktische vragen. Nog vragen?
Contacteer ons via onderstaand mailadres of GSM-nummer.
E-mailadres: kljlovendegem@gmail.com
GSM-nummer hoofdleiding: Lino (0474 47 13 60)
 
Schrikt het kampbedrag u een beetje af, of heb je het niet zo
breed? Geen nood! Wij zorgen ervoor dat uw zoon mee kan op
kamp! U kunt contact opnemen met onze hoofdleiding en dan
zoeken we samen naar een oplossing.
 
We vragen van jullie zowel begrip als vertrouwen in onze leiding
om alles in goede banen te leiden. Het is een stevige opdracht,
maar we staan paraat en halen alles uit de kast om er een
topkamp van te maken!
 
Wij kijken al vast uit naar het kamp! 

9) Vragen en/ of problemen?


