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Beste ouders 

We hadden er allemaal stiekem al op gehoopt, maar het werd ons nu ook bevestigd: WE 
MOGEN OP KAMP! MET ALLE GROEPEN SAMEN! De ideale manier om dit rare jaar te vergeten 
en af te sluiten met een knaller van formaat. Dit jaar gaan alle groepen de strijd aan in een 
spannende expeditie op het mysterieuze eiland ‘Wakkerdam’ in Grobbendonk! 

Om veilig op kamp te kunnen werd een algemeen protocol en draaiboek ontwikkeld door 
virologen en experts. De maatregelen zijn gelijklopend binnen alle jeugdbewegingen, 
vakantieorganisaties, speelpleinen... We leggen je hierna de belangrijkste maatregelen uit waar 
we ons nog steeds aan zullen houden! 

De expeditie zal losbarsten vanaf zondag 1 augustus. De volle 8 dagen zullen jullie KSA’ers het 
beste van zichzelf geven in de zotste proeven.  

Op maandag 9 augustus eindigt helaas ons avontuur en zullen onze expeditieleden hun 
terugkeer maken naar het thuis-eiland Berlare. Onze sjo’ers strijden nog door tot 12 augustus! 

Normaal gezien was er een bezoekdag gepland, maar door het bubbel-gegeven kan dit 
jammer genoeg niet doorgaan. Ook zullen wij het terugkommoment moeten schrappen 
wegens de aangeraden quarantaine momenteel na zo’n kamp. Maar wees gerust, er zullen 
voldoende herinneringen online komen… Volg ons dus zeker op Instagram en Facebook: 

@ksaberlare KSA Berlare 
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WOORDJE VAN DE LEIDING



De maatregelen zijn heel belangrijk om na te leven tijdens kamp. De belangrijkste maatregelen 
zullen hieronder besproken worden. Deze maatregelen zijn ook uitgewerkt in een draaiboek dat 
volledig door ons is geschreven op maat van ons kamp. 

Gezien we de maatregelen volgen, verkleinen we de kans dat er een uitbraak van het corona-
virus kan zijn op kamp aanzienlijk. Maar jullie spelen daarbij ook een belangrijke rol. We willen 
jullie vragen in eerste instantie de deelname-voorwaarden goed te lezen en na te leven: 

• Is/was je zoon/dochter/x ziek vóór de start (minimaal 5 dagen 
terugtellen) van het kamp of vertoont hij/zij symptomen van COVID-19 
(hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen)? Dan 
kan hij/zij helaas niet (meer) deelnemen. In dat geval betalen we het 
inschrijvingsgeld wel volledig terug na afgifte van een doktersbewijs. 

• Als je zoon en/of dochter tot een risicogroep behoort, is het je 
verantwoordelijkheid als ouder om dat aan te geven in de medische 
fiche en in te schatten of de ziekte door medicatie onder controle is en je 
zoon en/of dochter kan deelnemen. Heb je twijfel? Vraag dit dan zeker 
na bij een dokter en voeg vervolgens een attest toe waarbij de arts 
deelname toelaat. 
Een overzicht van de risicogroepen vind je hier. 

• In functie van contact-tracing houden we aanwezigheidsregisters, een contactlogboek en 
medische fiches voor, tijdens en na het kamp bij. We doen dat met de nodige zorg voor 
privacy. 

Als je de zomerplanning van je zoon en/of dochter vastlegt, hou je er best 
rekening mee dat je enige tijd tussen activiteiten met verschillende bubbels laat. 
Twee dagen tussen twee activiteiten laten is het minimum. Medische experts 

adviseren om een week tussen te laten en contact met andere mensen in die week 
te beperken, zeker als die mensen een risicoprofiel hebben. Te snel wisselen 
tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein ... wordt dus 

afgeraden. 

In tegenstelling tot vorig kamp, zal onze contactbubbel momenteel mogen bestaan 
uit maximum 100 leden, exclusief leid(st)ers. Binnen deze bubbels zullen we 

samen spelen, eten, slapen,… en hoeven we geen afstand te houden of 
mondmasker te gebruiken.  
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KAMP-MAATREGELEN

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


We houden bij de activiteiten op kamp ook rekening met volgende aandachtspunten: 

• We doen zoveel mogelijk activiteiten buiten, in openlucht om het risico op besmetting nog 
te verkleinen. Zorg voor aangepaste kledij voor verschillende weersomstandigheden. Wat je 
best allemaal meeneemt op kamp vind je verder in het kampboekje nog terug. 

• We beperken het contact met externen maar dit is niet altijd mogelijk, denk bijvoorbeeld 
aan het vervoer naar huis of een eventuele daguitstap. We vragen daarom graag drie 
mondmaskers (liefst wegwerp) te voorzien voor +12-jarige deelnemers. Dit wordt nog eens 
extra aangehaald in de lijst van de bagage. 

• We hebben extra aandacht voor hygiëne: handhygiëne blijft essentieel. 

• We letten erop dat we voldoende rust inbouwen. 

Stel dat er toch iemand ziek wordt op kamp, dan volgen we de algemene noodprocedure die 
opgesteld werd. We voorzien een aparte ruimte waar de zieke kan rusten en laten een huisarts 
komen om de zieke te onderzoeken en te kijken of we extra stappen 
moeten ondernemen. 

• Mocht je kind ziek worden op kamp of we moeten bepaalde stappen 
uit de noodprocedure ondernemen, dan kan het zijn dat we je opbellen 
om je zoon/dochter/x te komen ophalen. Zorg ervoor dat je daartoe 
gedurende het hele kamp de mogelijkheid hebt. 

Bedankt om deze maatregelen goed door te nemen. Samen zorgen we ervoor dat we het virus 
zo weinig mogelijk kansen geven. 

Heb je ergens vragen rond? Aarzel dan niet om contact op te nemen! 

Corona- en Kamp-verantwoordelijken: 

Justine Dierickx: 0472/70.23.24 

Jelle Cornil: 0472/69.95.42 
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VERTREK 
Wegens een klein aantal leiding op kamp, zou het ons enorm helpen als jullie je KSA’er zelf en 
zijn bagage zouden afzetten op de kampplaats. Om file te vermijden, vragen we zoveel mogelijk 
vast te houden aan volgende uurregeling: 

• KABOUTERS: 11u00 

• PAGADDERS: 11u30 

• JORO’S: 12u00 

• JIMMERS/SJO’ERS: 12u30 

Het spreekt voor zich dat oudere broers/zussen mee mogen met de jongere broer/zus! 

‼  Meenemen bij vertrek: ‼  

IDENTITEITSKAART + ingevulde MEDISCHE FICHE (achteraan) + eventuele medicatie 

 ADRES: Scoutslokaal de Rimboe 
 Kremersgat 2, 2280 Grobbendonk 

terugkeer 
Terugkeer Kabouters, Pagadders, Joro’s & Jimmers: 

Op maandag 9 augustus keren de 4 jongste groepen na een spannend avontuur 
terug naar het thuis-eiland met de trein! Afspraak om 13u10 aan Station Lokeren. 

Terugkeer Sjo’ers: 

De sjo’ers hebben de mogelijkheid hun expeditie te verlengen 
samen met de leiding tot donderdag 12 augustus. Het exacte 
uur van aankomst zal gecommuniceerd worden via hen. 

Bagage afhalen 

Op 12 augustus zal de bagage samen met de sjo’ers en 
leiding huiswaarts keren. De exacte tijd vanaf wanneer je de 
bagage kan oppikken zal nog gecommuniceerd worden, maar 
reken op de avond. 
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VERTREK & terugkeer



SLAAPGERIEF 
🌙 Veldbed/luchtmatras (joro’s, jimmers en sjo’ers liefst veldbedden) 

🌙 Slaapzak  

🌙 Kussen 

🌙 Pyjama 

🌙 Muggenstick 

SANITAIR GERIEF 
🚿 Handdoeken 

🚿 Washandje 

🚿 Zeep 

🚿 Shampoo 

🚿 Tandenborstel 

🚿 Tandpasta 

🚿 Bekertje 

🚿 Kam 

Kledij 
👕 Uniform!!!! (hemd + sjaaltje) 

👕 Broek, short, rok 

👕 T-shirts (minstens 1 per dag voorzien) 

👕 Warme truien 

👕 Regenkledij 

👕 Ondergoed (voldoende) 

👕 Kousen (voldoende) 

👕 Badpak/bikini/zwembroek 

👕 Sportschoenen 

👕 Bottines/stapschoenen 

👕 Zakdoeken (voldoende) 

👕 Linnenzak 

GOUDEN RAAD: Naamteken alle kleren van uw zoon/dochter/x! 

ALLERLEI 
💥 Schrijfgerief, briefpapier, postzegels 

💥 Eventuele geneesmiddelen (afgeven bij vertrek aan leiding!) 
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UITRUSTING



💥 Zonnecrème 

💥 Petje!!! 

💥 Rugzakje (voor eventuele daguitstap) 

💥 Drinkbus met naam! 

💥 Gamel (enkel voor Jimmers en Sjo’ers) 

💥 Identiteitskaart → afgeven bij vertrek! 

💥 Medische fiche → afgeven bij vertrek! 

💥 +12: graag toch 3 wegwerp-mondmaskers 

💥 Verkleedkledij 

NIET MEENEMEN! 
🚫 Smartphone (De sjo’ers kunnen hun GSM meenemen voor de laatste dagen, de eerste 

negen dagen zullen ze deze ook moeten afgeven. De laatste dagen zullen ze deze 
terugkrijgen en mogen gebruiken in beperkte mate. Het is echter totaal niet noodzakelijk 
dit mee te nemen!) 

🚫 Drank, drugs en sigaretten 

🚫 Zakmessen en andere wapens 

🚫 Zaklamp 

🚫 Snoep en andere eetbare/drinkbare dingen 

SNOEPGOED 
🚫 Gelieve uw kind(eren) geen snoepgoed mee te geven, vooral omdat gezorgd wordt dat 

uw kinderen in onze eigen kampbar van alles kunnen krijgen aan een democratisch prijsje. 

ZAKGELD 
💰 Het geld dient om kaartjes te versturen, snoepjes te kopen, enz. Dit geld kan worden 

overgeschreven via het rekeningnummer van KSA Berlare BE68 7370 1049 4534 met de 
mededeling ‘kampbar + volledige naam kind’. Na het kamp zal de overschot van het geld 
terug op jullie rekening worden gestort. Een bedrag van 10 euro is gemiddeld gezien 
meer dan voldoende! 

STamhoofd 
Zoals jullie wel al weten werken wij sinds dit jaar met de veilige site ‘Stamhoofd’ om 
de belangrijkste medische informatie snel te kunnen raadplegen.  Bekijk of alles nog 
klopt van het profiel van jouw kind via https://ksa-berlare.stamhoofd.be 
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https://ksa-berlare.stamhoofd.be
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DAGINDELING
08u00: Om 8u staan we op en beginnen ons klaar 
te maken voor een nieuwe dag vol spannende 
proeven.

08u30: Voor we kunnen verder gaan met onze 
expeditie moeten we natuurlijk genoeg vitaminen 
en energie binnen krijgen, we gaan dus eerst onze 
maagjes vullen! 

10u00: We ontdekken hoe het dorp die dag zal 
strijden voor hun plaats op het eiland en beginnen 
aan onze toffe activiteiten!

12u30: Na al dat ravotten zal iedereen wel weer 
honger gekregen hebben en worden onze magen 
opnieuw gevuld door onze fantastische 
keukenploeg! 

14u00: We zetten de strijd verder in de volgende 
activiteit. 

16u00: Om 16u genieten we van een 
verdiende rustpauze met een hapje en een 
drankje om er daarna weer in te vliegen. 18u00: Na alle activiteiten hebben we alweer 

honger en kan ons lichaam even ontspannen 
en lekker smullen dankzij onze fantastische 
keukenploeg! 

19u00: Na de lekkere 
maaltijd is het tijd om verder 
te strijden en de 
overwinning binnen te 
halen. 21u00: Elke groep 

expeditieleden heeft een 
ander uur om in te dommelen. 
Voldoende nachtrust zorgt 
ervoor dat we er de volgende 
dag terug tegen aan kunnen!
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LEIDING DIE MEEGAAT



Op dit adres kunnen jullie onze expeditieleden een kaartje of briefje sturen: 

(ook mogelijk om brieven af te geven bij vertrek) 
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POST VAN HET THUISFRONT

KSA Berlare 

t.a.v. Naam KSA’er  

Kremersgat 2 

2280 Grobbendonk
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FOTO’S VAN DE KAMPPLAATS



 

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. 

Naam: ...................................................................... 

Voornaam: .................................................................... 

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 

Huisarts: ................................................................... Telefoon:...................................................................... 

Vroegere ziekten/ heelkundige ingrepen: 

JA 

NEEN 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum? …………………………………………………… 

Hij/zij werd het laatst gevaccineerd tegen tetanus op: ............................................................................ 

Hij/zij lijdt aan: suikerziekte- astma- hartaandoeningen- reuma- epilepsie- huidaandoeningen-

bedwateren- slaapwandelen- andere: 

JA 

NEEN 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MEDISCHE FICHE

Identiteit

Medische gegevens



Moet uw kind tijdens het kamp geneesmiddelen nemen? Welke, wanneer, hoeveel? 

JA 

NEEN 

Welke? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wanneer? ………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoeveel? …………………………………………………………………………………………………………………. 

Moet uw kind een dieet volgen of mag het bepaalde voedingsstoffen niet eten? 

JA 

NEEN 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kan uw kind deelnemen aan sport- zwemmen- andere activiteiten? 

JA 

NEEN 

Is uw kind gevoelig voor bepaalde geneesmiddelen- bepaalde stoffen- bepaalde voedingsstoffen? 

JA 

NEEN 

Indien ja, welke? …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er aandachtspunten vanuit geloof- of humane overtuiging naar activiteiten of maaltijden toe? 

JA 

NEEN 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Behoort de deelnemer tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening? (Lijst met 

risicogroepen is reeds toegevoegd in het kampboekje) 

JA 

NEEN 

Indien ja, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het kamp? 

JA 

NEEN 

Ik geef als ouder/voogd mijn toestemming om wanneer er snelle reactie nodig is: 

Rechtstreeks contact op te nemen met de huisarts van mijn kind 

Mijn kind 1 dosis paracetamol toe te dienen in geval van pijn of koorts 

Indien ja, is er toestemming van de arts en/of ouder om deel te nemen aan het kamp? 

JA 

NEEN 
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Is de deelnemer ziek geweest of heeft de deelnemer symptomen van COVID-19 vertoont afgelopen 5 

dagen (voor kamp)?  

JA 

NEEN 

Zijn er andere punten waarmee de leiding rekening moet houden of andere inlichtingen die u wil 

meedelen (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen…): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erken je als ouder/voogd ook jouw 

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID-19 geen kansen krijgt deze zomer. Je respecteert 

de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van bubbels, de afspraken 

wanneer een kind ziek wordt tijdens het kamp… 

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en geeft de uitdrukkelijke 

toestemming met de verwerking ervan. Meer info over ons privacybeleid vindt u in onze privacyverklaring 

op www.ksa.be/privacy 

Datum …………………………………………………………… 

Handtekening ouder(s): 
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Andere informatie

http://www.ksa.be/privacy


Bereid je voor op Expeditie Wakkerdam 2021 met deze twee proeven: 

Denkproef 
Zoek de 13 woorden! (woorden kunnen achterstevoren staan + horizontaal en verticaal) 
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SPELLETJES



KLEURproef 
Geef Cupido, Weerwolf en Dief weer kleur! 

�16


