
 

Kamp 2020 in Aalter 

 

Algemeen 

- Iedereen mag mee naar Aalter! (Kattenberg 5, 9880 Aalter) 

- We vormen bubbels van max 50 personen (leden en bijhorende leiding) 

- Elke bubbel heeft zijn eigen eetzaal, slaapzaal, sanitaire blok én kampmateriaal. Zo is er geen 

enkele doorbreking van de bubbels.  

- Er zullen telkens 2 bubbels met leden aanwezig zijn. Wij hebben al contact gehad met de 

kampverhuurders en wij hebben het lokaal al ingedeeld in verschillende ruimten voor de aparte 

bubbels, geen enkel lid zal een kamer van een andere bubbel moeten passeren.  

Planning 

- -8 wordt zaterdag 11 juli afgezet om 16:00 op het terrein en wordt op woensdag 15 juli om 12:30 

opgehaald in Aalter! 

- -12 wordt zaterdag 11 juli afgezet om 17:00 op het terrein en wordt op woensdag 15 juli om 13:00 

opgehaald in Aalter!  

- Wat met broers en zussen die in de -8/-12 zitten? Vanaf dat het kamp begint, behoren de leden 

tot hun eigen bubbel en kunnen broers en zussen van een andere leeftijdsgroep niet meer met 

elkaar in contact komen. Voor het afzet- en ophaalmoment kunnen ze uiteraard wel nog samen 

weggevoerd worden en samen opgehaald worden. 

o Zaterdag 11 juli: 16:30 

o Woensdag 15 juli: 12:45 

- Wat met broers en zussen die in de -16 zitten? Die zijn welkom als je je zoon/dochter van de  

-8 of -12 komt ophalen. 

- -16 wordt woensdag 15 juli afgezet om 16:00 op het terrein en wordt op dinsdag 21 juli om 11:30 

opgehaald in Aalter! 

- +16 vertrekt dinsdag 14 juli om 9:00 met de fiets aan het KLJ-lokaal in Sint-Gillis-Waas en wordt 

op dinsdag 21 juli om 11:00 opgehaald in Aalter! 

- Wat met broers en zussen die in de -16/+16 zitten? Vanaf dat het kamp begint, behoren de leden 

tot hun eigen bubbel en kunnen broers en zussen van een andere leeftijdsgroep niet meer met 

elkaar in contact komen. Voor het ophaalmoment kunnen ze uiteraard wel nog samen opgehaald 

worden. 

o Zaterdag 21 juli: 11:15 

- Ouders komen bij het afzetten en het ophalen niet op het terrein. Wij staan met de leiding klaar om 

dit vlot te laten verlopen. 

  



 
Medisch 

- Wie ziek is kan spijtig genoeg niet mee op kamp! Gelieve hier eerlijk met ons over te 

communiceren. Concreet wil dit zeggen: wanneer je ziektesymptomen (hoesten, keelpijn, verstopte 

neus, koorts, diarree, moeilijk ademen) hebt 5 dagen vóór het kamp begint, mag je jammer 

genoeg niet meegaan.  

- Risicopatiënten kunnen niet mee op kamp, tenzij met een doktersattest of wanneer de ziekte 

door medicatie onder controle is. 

- Wij verwachten van de ouders dat zij hun kind te allen tijde kunnen komen ophalen indien dit nodig 

zou zijn. Dit voor verdere besmettingen te voorkomen. 

- Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond met ons mee te sturen. 

- Elke dag zal de temperatuur van de leden gemeten worden.  

Nieuw dit jaar 

- Iedereen neemt een drinkbus mee met daarop de naam van het kind. Zo kunnen de kinderen 

gedurende de hele dag genoeg water drinken. 

- Sanitaire ruimtes worden meerdere keren per dag gekuist én ontsmet. 

- De leiding blijft bij de bubbel waar ze leiding aan geven! (de leiding vormt samen geen bubbel) 

- We weten dat er heel wat broers en zussen zijn. Vanaf deze worden afgezet in Aalter en tot een 

andere bubbel behoren, mogen zij geen lichamelijk contact hebben. Geef daarom aan elk kind 

persoonlijke spullen mee zodat ze bijvoorbeeld geen shampoo moeten delen. 

- Valiezen, veldbedden, … worden zelf naar Aalter gebracht en opgehaald. Er is dus GEEN aflever- 

en ophaalmoment aan ons lokaal. 

o Uitzondering voor +16: Jullie vertrekken met de fiets, dus jullie hebben wel een 

aflevermoment. Kom je valies op vrijdag 10 juli om 20:00 naar het KLJ-lokaal brengen. 

o Fietsen van de +16 kunnen dinsdag 21 juli eventueel wel meegenomen worden met de 

camion naar huis. (Laat ons dit op voorhand weten!) 

- Identiteitskaart, Kids ID of ISI+ kaart, klevertjes van de mutualiteit steek je in een enveloppe in 

de valies van uw zoon of dochter. Wij halen deze op als we de valiezen uitladen. 

- Medische fiche is dit jaar via een Google-Form. Gelieve deze zo volledig mogelijk in te vullen. De 

link kan u vinden in de mail en op onze site. 

- Dit jaar neemt elk lid 1 pot (choco, speculoospasta of confituur) naar keuze mee. Steek deze in de 

valies. 

- 2 zakjes oplossoep steek je ook in de valies (geen minuutsoep). Wij halen deze op als we valiezen 

uitladen. 

Inschrijven 

- Inschrijven doe je door een mail te sturen naar kamp@kljsgwbe en vermeld daarbij: naam, 

leeftijdsgroep en allergenen.  

- -8: €80 

- -12: €80 

- -16: €100 

- +16: €110 

- Je schijft het geld over op het rekeningnummer van de KLJ: BE45 7376 1900 0489 en je vermeldt 

daarbij naam en leeftijdsgroep. 

- Inschrijven kan tot en met 26 juni. 

  



 
Contact 

- Nog steeds telt: geen nieuws is goed nieuws! 

- Hoofdleider Jonas: 0495413994 

- Hoofdleider Bart: 0483422353 

- Verantwoordelijke voor de -8: Marte 0497083971 

- Verantwoordelijke voor de -12: Hanne 0470341772 

- Verantwoordelijke voor de -16: Katrien 0496540814 

- Verantwoordelijke voor de +16: Sara 0474425319 

Extra  

- Gelieve jullie aan de maatregelen omtrent corona te houden en zeker het afzet- en afhaalmoment 

van de leeftijdsgroepen te respecteren. Zo kunnen wij vanaf de start van het kamp de mooie 

bubbelregeling toepassen.  

- Vergeet zeker niet dat broers en zussen geen voorwerpen kunnen delen als deze niet tot dezelfde 

leeftijdsgroep behoren. 

- Zet zeker namen op alles van uw zoon/dochter. 

- Ook zal het veel extra inspanning vragen van zowel jullie, als de leden als van de leiding, toch 

kijken we er heel hard naar uit om onze leden terug te zien!  

- Verdere algemene info kan je vinden in de kampuitnodiging. 

- Voor vragen kan je altijd terecht op www.kljsgw.be/kamp  

 

De leiding heeft alvast heel veel zin in deze reis rond de wereld!  

Hopelijk kunnen we rekenen op jullie begrip en vertrouwen in deze bizarre omstandigheden! 

 

http://www.kljsgw.be/kamp

