KAMPBOEKJE
HOOGSTRATEN 2021
DE ZONNEBLOEMBLAADJES VZW

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Pierre Rosseel, Kroonstraat 3, 8930 Menen
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VOORWOORD
Beste Blaadjes,
Verleden jaar kon het zomerkamp niet doorgaan, zoals zovele activiteiten. Enkele
groepen hebben dan wel een ééndaagse activiteit kunnen organiseren.
Dit jaar lukt het dus wel, alhoewel het nog geen ‘normaal’ kamp zal zijn zoals
vroeger. Eerst en vooral is er een andere locatie en voor velen een totaal onbekende
bestemming. In plaats van Zepperen gaan we dit jaar naar het VTI Spijker in
Hoogstraten, waar we in 2007 ook te gast waren omdat dan de keuken in Zepperen
in verbouwing zat. Het is ook een speciale editie want we bestaan dit jaar 50 jaar en
dit kan niet zomaar voorbijgaan! De 50ste verjaardag wordt dan ook de rode draad
doorheen het kamp.
Het wordt anders omdat we veilig willen spelen en ook omdat we de protocollen die
aan het jeugdwerk opgelegd worden willen en moeten volgen.
In de volgende rubriek ‘corona-voorschriften’ van dit kampboekje vind je heel wat
afspraken. Het is daarom héél belangrijk dat je dit kampboekje heel aandachtig
doorneemt. Er staan toch wel een aantal zaken in die anders zijn dan gewoonlijk.
Dit jaar hebben we ook gevraagd aan de ouders om zoveel mogelijk hun kind of
kinderen zelf naar de kampplaats te brengen en op te halen. Ook wat betreft
bagage. Voor een klein aantal kinderen voorzien we wel vervoer met de liftbusjes
vanuit Gits. Er is dus dit jaar geen georganiseerd treinvervoer.
Het zomerkamp zal er nu heel vlug zijn; de laatste afspraken en regelingen zijn nu
wel echt aan de orde! Jullie krijgen zeker nog info van de groepsverantwoordelijken.
Het wordt een drukke periode maar met heel veel zalige momenten. Er zijn dit jaar
een aantal nieuwe kinderen mee maar gelukkig ook nieuwe leiding. Heel hartelijk
welkom in onze grote zonnebloemblaadjes-familie!
Tip ! als het eens wat moeilijk gaat, aarzel dan niet om er met de
groepsverantwoordelijke of met mezelf over te spreken. Durf ook eens iets vroeger
naar bed te gaan zodat je er de volgende dag weer fris en vrolijk bij loopt. De eerste
avond is er een speciale briefing voorzien voor alle nieuwkomers!
Laten we er samen een tof kamp van maken en tot heel binnenkort …
- op het bagage-inzamelpunt in Menen
- bij het laden van de camion(s) (op 18 en/of 19 juli)
- op de bus van Gits naar Hoogstraten
- en natuurlijk op de kampplaats zelf
Groeten,
Jean Pierre (Gsm 0471 11 12 79)
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PS: noteer zeker ook volgende momenten in je agenda:
“Viering 50 jaar ZBLBL” op zaterdag 9 oktober 2021
Vormingsweekend van vrijdag 19 t/m zondag 21 november 2021
Fuif “50 jaar ZBLBL” op zaterdag 27 november 2021

CORONA-VOORSCHRIFTEN en AFSPRAKEN
Zoals in het voorwoord reeds aangehaald moeten we heel wat protocollen, die door
de overheid opgelegd worden, naleven. Iedere organisatie kan, volgens de
omstandigheden, specifieke interne afspraken vastleggen.
In de protocollen staan geen richtlijnen in verband met het al of niet bevestiging
vragen aan de deelnemers of ze gevaccineerd zijn of negatief getest. Het is in ieder
geval geen verplichting want wettelijk kan dit niet. Na diverse raadplegingen bij
diverse diensten wordt voor een jeugdkamp een algemene test niet aanbevolen.
Ook geen sneltest bij aankomst. Er moet wel aanbevolen worden dat zowel
kinderen/gasten en begeleiders minstens 3 dagen voor de aanvang van ons kamp
niet deelnemen aan een ander kamp of speelpleinwerking. Hier moeten we rekenen
op de eerlijkheid en het ‘gezond verstand’ van de deelnemers. Er worden wel
sneltests voorzien voor het geval er een kind of leiding symptomen zou vertonen
tijdens het kamp.
Volgende gegevens zijn wel héél belangrijk en wij hebben als vzw
Zonnebloemblaadjes een aantal SPECIFIEKE MAATREGELEN vastgelegd:
 De deelnemers (kinderen, gasten, leiding) moeten minstens 3 dagen
symptoomvrij zijn.
 Wie symptomen vertoont bij aankomst kan niet deelnemen aan het kamp.
 Op het domein vormen we één bubbel.
 Er worden geen externen toegelaten op het domein. Dit wil zeggen dat de
ouders die de kinderen brengen niet toegelaten zijn op het domein. Aan de
ingang zal de onthaalpost de ouders en de kinderen ontvangen maar de ouders
mogen niet mee naar de slaapplaats. Bezoek is dus ook niet mogelijk.
 Aankomen na 21 juli is niet toegelaten.
 Leiding kan voor een 2de prik de kampplaats tijdelijk verlaten en terugkeren.
 We houden een contactlogboek bij en voorzien een quarantaine-ruimte voor het
geval er toch een besmetting vastgesteld zou worden.
 De zwemnamiddag in het Stedelijk zwembad gaat niet door maar we voorzien op
het domein een alternatief.
 Er zijn geen daguitstappen. Een wandeltocht of een speelpleinbezoek in de
omgeving kan wel maar we mijden zoveel mogelijk contact met externen.
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 De voetentocht kan doorgaan maar niet naar een
openbaar domein. Er is een locatie vastgelegd.
 Alle activiteiten gebeuren zoveel mogelijk in open
lucht. OLEI voorziet een zomerterras in open lucht.
 Rust is belangrijk. Vermoeidheid is een risicofactor
voor een ernstiger verloop van corona en andere
ziektes.
 We respecteren de veiligheidsregels in verband met
hygiëne. Er zijn handgels beschikbaar.
 Een aantal kinderen krijgen kine door een plaatselijke kinesist. Zowel de kinesist
als de begeleider die een kind naar het kinelokaal brengt dragen een
mondmasker. Het kind of gast, vanaf 12 jaar draagt eveneens een mondmaster.
Er zijn mondmaskers en handgels ter beschikking.
 Lokalen zoveel mogelijk verluchten en ventileren.
 Heel nauw contact / verzorging / hulp bij toiletbezoek / aanbrengen van
zonnecrème of specifieke zalven wordt best toevertrouwd aan één of twee vaste
begeleiders aan één bepaald kind gedurende de volledige kampperiode.
NOODPROCEDURE: we ontvingen van de overheid een uitgebreid stappenplan bij
ziekte en/of bij mogelijke besmetting.
 Indien vermoeden van corona: persoon in quarantaine plaatsen en testen.
 Indien negatieve test, 24u koorts- en symptoomvrij: persoon kan verder
deelnemen.
 Indien positieve test: slaap/tafelgroep in quarantaine en testen.
 Indien méér dan 30% van de slaap/tafelgroep besmet is, moeten alle
kampdeelnemers ter plaatse getest worden. Eventueel in de sporthal. Er wordt
onmiddellijk contact genomen met de overheid om voldoende sneltests (of
testbus) ter beschikking te stellen. Er is gediplomeerd verplegende leiding ter
plaatse die de tests kunnen afnemen.
 Indien ziek maar geen corona-symptomen, advies vragen aan arts. Afhankelijk
van de ernst, moet het kind ook naar huis.
Héél belangrijk: op kamp zelf is Sarah Heirwegh de corona-coördinator. Zij is het
aanspreekpunt en de contactpersoon naar de overheid!
Sarah is te bereiken op 0479 510871.
Tot slot: we hopen allen dat het zomerkamp vlekkeloos kan verlopen en daarom
rekenen we op ieders medewerking en ‘gezond verstand’.
Er zijn een aantal minder sympathieke maatregelen maar als we allen de
maatregelen volgen dan moet het lukken! Dankjewel !
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ALGEMEEN:

VEILIGHEID / EVACUATIE
Indien er zich een andere noodsituatie voordoet is het
belangrijk om zo snel mogelijk de leiding te verwittigen.
In de eerste plaats:

Jean-Pierre
0471 111279
en Filip
0497 511204
+ de leiding in de omgeving en van wie je het GSM-nr. kent
(het is wenselijk om het nummer van Jean-Pierre en Filip toe te voegen aan het
telefoonboek van de GSM)
Sla alarm via de rode meldkastjes (glaasje kapot drukken en het alarm slaat aan)
Iedereen die dit kan verlaat de lokalen en gaat naar het dichtste verzamelpunt.
De kinderen die dit niet zelf kunnen worden geholpen door de leiding. Indien de
evacuatie moet gebeuren vanuit de slaapplaats is het soms best om het kind op
de matras naar buiten te trekken.
Bij rookontwikkeling: hou je zo dicht mogelijk bij de grond en hou een natte
doek of washandje voor de mond.
Open geen ramen, probeer kalm te blijven en vermijd paniek!
Indien dit mogelijk is kunnen we gebruik maken van de waterslangen en
blustoestellen. Onze verblijfplaats wordt regelmatig door de bevoegde
brandweer- en veiligheidsdiensten gecontroleerd.
PREVENTIEF
We kunnen allen meehelpen en ervoor zorgen dat de kans op een noodsituatie
(zoals brand) zo goed als onbestaand is! Daarom:
- TOTAAL ROOKVERBOD!
- WE SPELEN NIET MET VUUR!
- NA EEN KOOKACTIVITEIT ZORGEN WE ERVOOR DAT ALLE KOOKPLATEN “UIT”
STAAN – beter nog : TREK DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT!
- LAAT GEEN MUZIEK- OF LICHTINSTALLATIES AAN STAAN WANNEER JE HET
LOKAAL VERLAAT!
- TREK OVERDAG DE STEKKER VAN DE “LADERS” UIT HET STOPCONTACT!
Bij de start van het kamp worden ter plaatse nog een paar praktische afspraken
gemaakt!
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Er zijn twee verzamelpunten, aangeduid met een pictogram.
Dicht bij de evacuatiedeuren hangt een aanwezigheidslijst in een oranje zak;
iemand van de leiding neemt die lijst mee naar het verzamelpunt en duidt aan
wie reeds aanwezig is. Die persoon blijft bij de kinderen op het verzamelpunt.
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PRAKTISCHE INFO
KAMPPERIODE
Van woensdag 21 juli tot en met donderdag 29 juli 2021.
VOORPOST
Op dinsdag 20 juli: bevestiging volgt per mail!
Enkel deze personen worden verwacht in Hoogstraten maar zeker tegen 12u!
en brengen eigen picknick mee.
NAPOST
Op vrijdag 30 juli: dit zal per mail bevestigd worden of op kamp meegedeeld
worden.
Belangrijk: van zodra de kinderen de kampplaats verlaten hebben op 29 juli
begint de ‘grote opkuis’. Er zijn dit jaar weinig begeleiders nodig voor de
terugreis. We verwachten dat IEDEREEN blijft tot zeker 18u (met uitzondering
van de begeleiders die meereizen met de liftbusjes naar Gits).
DE REIS
- De heenreis op woensdag 21 juli
• Met de bus vanuit Gits (Dom. Savio-instituut/ verzamelplaats wordt
nog meegedeeld). We verzamelen om 12u en vertrekken om 12u30.
Deze bus is alleen voor een aantal kinderen en de begeleiders.
• Dit jaar is er geen georganiseerd treinvervoer.
- Busreis
21 juli
29 juli
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- Tijdens de reis
• Draag je sjaaltje en evt. je T-shirt, zodat ouders ons herkennen…
• Het contact met de kinderen en de ouders is zeer belangrijk; voor velen
is het een emotioneel afscheid. Als leider neem je een kind onder jouw
hoede.
• Wij rekenen op jou voor de begeleiding en dit jaar enkel vanuit
Dominiek Savio Gits. Daarvoor kon je bij de inschrijving aangeven of je
vanuit Gits als begeleider kunt mee gaan. Je krijgt nog een bevestiging.
Als je om de één of andere reden niet aanwezig kunt zijn moet je
Annelies Rosseel (0484 14 1357) verwittigen.
• Kom je op eigen krachten naar Hoogstraten (vb. met de auto), dan
verwachten we jou op 21 juli ten laatste om 13u30 uur. De kinderen
worden verwacht tussen 14 en 15u.
- Bagage
Voor een vlot verloop van de heenreis, vragen wij om de bagage mee te geven
met de vrachtwagen.
Je kan je bagage bezorgen in het magazijn van de ZBLBL.
ADRES: Grensstraat 14, 8930 Menen (via Westkaai)
HEEN: zondag 18 juli 2021 tussen 16 en 18u
TERUG: alle bagage komt terug naar Rekkem op het Transportcentrum
LAR, Blok D/E (Deny Logistics)– bij het binnenbrengen van de bagage
krijgt iedereen een plannetje mee van het afhaalpunt.
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WAT MEEBRENGEN ?
Sjaaltje, T-shirt van de Zonnebloemblaadjes, kampboekje, slaapzak, hoeslaken,
zwemgerief, badmuts, dit kampboekje, spelvoorbereidingen, je ZBLBL map,
eventueel je favoriete muziekinstrument en verkleedmateriaal.
AANKOMST OP KAMP
De werkgroep “onthaal” staat paraat om de kinderen en eventueel hun ouders
op te vangen. Ouders kunnen dit keer NIET mee naar de slaapplaats (zie coronarichtlijnen).
Gelieve bij jouw aankomst eerst de kinderen te helpen en pas daarna of
‘s avonds je eigen nestje te zoeken.
Voor de nieuwe leiding is er de eerste avond om 22.30 uur een korte briefing in
de refter. (Je krijgt dan het leiders sjaaltje en de info map.)
Het kan een beetje onwennig zijn die eerste dagen van het kamp, laat je bijstaan
door de groep, je kan met vragen altijd terecht bij je groepsleiding of
bij Jean-Pierre.
ADRES KAMPPLAATS
VTI SPIJKER
Gelmelstraat 62
2320 Hoogstraten
WEGBESCHRIJVING
Vanuit West-Vlaanderen de E17 volgen, richting Gent – Antwerpen
Op de ring rond Antwerpen richting E19 Breda volgen
Na +- 24 km afslag 2 Hoogstraten/Loenhout nemen
Richting centrum Hoogstraten volgen, aan T linksaf (Bloedlaan)
Op de Vrijheid voorbij de kerk rechts afslaan = Gelmelstraat tot nr.62 (rechts)
Er is voldoende parking rond de ingangspoort. De auto’s blijven buiten het
domein.
TELEFONEREN
We zijn op kamp telefonisch bereikbaar tussen 18.30 u en 19.30 u.
(maar enkel indien echt nodig) op het nummer 0471 11 12 79
GSM’s laat je best op je kamer liggen, voor de kinderen zijn GSM’s verboden.
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BEZOEK OP KAMP
Tijdens de kampperiode is er geen bezoekdag voorzien. Externen, met
uitzondering van de kinesist, zijn niet toegelaten.
VERGOEDING VAN ONKOSTEN
Kosten van de groep: te regelen met Jean-Pierre.
Zorg dat je een rekeningetje hebt.
Kampdeelname : 35 € (= kampbijdrage + lidgeld tot kamp 2022)
Gelieve dit bedrag zeker vóór de start van het kamp over te schrijven op
rekeningnummer BE14 8280 2550 2483 van de vzw Zonnebloemblaadjes.
Leden van de CM kunnen via een formulier (CM-Fit&Fun, te vinden op de CMsite) het kampgeld terugbetaald krijgen. Bezorg dit tijdig bij Jean-Pierre.
ENKELE NUTTIGE GSM-NUMMERS
Jean-Pierre Rosseel
Katrien Pollefeyt
verzorging
Guy Vermeeren
bus

0471 11 12 79
0493 50 60 02
0478 25 62 38

Anse Jacobs
Robbe Bleuzé
Joke Decoene
Sam Depypere
Hanne Dewyspelaere

0476 35 77 44
0494 94 72 52
0487 49 22 38
0472 07 84 19
0478 49 17 70
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ENKELE AFSPRAKEN
VERLATEN VAN DE KAMPPLAATS
Niemand mag de kampplaats verlaten zonder toelating van Jean-Pierre. (ook -en
vooral- niet ‘s avonds !)
ACCOMMODATIE VAN DE KAMPPLAATS
• We gebruiken enkel het materiaal en de lokalen die ons ter beschikking
gesteld worden.
• We plaatsen geen stoelen en/of tafels vanuit de lokalen buiten. Er zijn
voldoende tafels en stoelen die we in huur nemen, beschikbaar.
• De slaapkamers dienen enkel voor de middag- en nachtrust, niet voor
ontspanning.
• We verplaatsen geen bedden zonder toestemming,
• Alle schade of breuk moet gemeld worden aan Jean-Pierre.
• Leg plastiek op tafels of banken voor je begint te knutselen of te
schilderen, voorzie zeker ook bij grote schilderwerken plastiek en/of
karton op de grond.
• We verplaatsen geen PC’s of andere elektronica van de school.
• De keuken is verboden terrein voor kinderen én leiding.
ROKEN
• Volledig rookverbod op het domein!
VEILIGHEID
Er zijn fluo vestjes, armbandjes en klaar-overbordjes ter beschikking bij
Jean-Pierre (in het secretariaat).
Maak er gebruik van wanneer je met je groep op stap gaat.
Iedereen draagt een grote verantwoordelijkheid. Neem geen risico’s!
FOTOGRAFEREN
Iedere groep zorgt zelf voor het nemen van foto’s.
Zorg ervoor dat ieder kind minstens éénmaal gefotografeerd wordt (gebruik een
naamlijstje). Neem niet teveel foto’s van één en dezelfde activiteit, het zijn
vooral de kinderen die belangrijk zijn.
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MATERIAAL
Iedere groep beschikt over een eigen basispakket van knutselgerief. De
groepsverantwoordelijke of een aangestelde is verantwoordelijk voor de koffer.
Neem géén materiaal weg uit de koffer van andere groepen. Indien er iets
ontbreekt dan kan je dit aan Jean-Pierre vragen om aan te vullen. Heb respect
voor het materiaal en draag er zorg voor.
Het economaat (allerlei knutselmaterialen en verkleedkoffers) is verboden
terrein voor de kinderen. breng na een activiteit alle materiaal terug naar het
economaat en LEG HET TERUG waar je het weg nam. Ook hier vragen wij respect
voor het materiaal.
KOOKACTIVITEITEN
Geef liefst nog voor het kamp door wanneer je een kookactiviteit voorziet en
welke ingrediënten en materiaal je nodig hebt. Wil ook melden of je gebruikt wil
maken van een oven. (doormailen naar jprosseel@skynet.be).
RESERVE ROLWAGENS
Er zijn een aantal reserve rolwagens mee op kamp. Ze zijn er om gebruikt te
worden, maar zet ze terug op hun plaats als je ze niet meer nodig hebt. Als je op
tocht gaat, kijk dan tijdig de rolwagens van de kinderen na, zo kunnen we
vermijden dat we vijf minuten voor vertrek nog herstellingen moeten doen.

LAATSTE DAG !!
Wanneer de kinderen en een deel van de leiding vertrokken zijn begint het
grote OPKUISWERK. Om het werk enigszins wat te verlichten vragen wij aan alle
leiding zeker op 29 juli te blijven tot 18u (met uitzondering van de begeleiders
van de kinderen, richting Gits).
Wil op de laatste morgen jouw eigen kamertje zo net mogelijk achter laten (het
vuilnisbakje ledigen, andere rommel verwijderen, lavabo en spiegel reinigen, het
bed zetten waar het stond bij aankomst en de stoel op tafel of bed te plaatsen).
Dit is al heel veel werk gespaard voor de ‘napost’.
We voorzien in de gang vuilniszakken en het nodige kuismateriaal.
Hoogstraten 2021
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DAGINDELING
DAGINDELING
• 7u00 leiding wekken: de leiding wordt gewekt met muziek (moet nog
bekeken worden of dit in Hoogstraten mogelijk zal zijn).
• 7u30 kinderen wekken: dit gebeurt afzonderlijk per groep, gevolgd
door wassen en kleden.
• vanaf 7u50 ochtendopvang: de kinderen die klaar zijn kunnen naar de
activiteit van OCOP, zij zorgen voor animatie.
• 8u30 ontbijt + dagopening: door de werkgroep kampthema.
• Daarna activiteiten per groep (hiervan vind je in dit bundeltje een
overzicht)
• 11u30 vooreten: enkel voor leiding die een kind moet helpen bij het
eten. Zorg dat je zelf op tijd aanwezig bent.
• 12u00 middagmaal: onze ‘verzameltune’ davert door het domein (en
ver daarbuiten) om te verwittigen als het tijd is om te komen eten.
• Na het eten is er platte rust voor de kinderen (een tijdje volledige
stilte, gevolgd door een momentje om een boek te lezen of een kaartje
te schrijven - alles in een rustige sfeer)
• 14u00: activiteiten per groep
• 16u00 vieruurtje: (per groep) een verantwoordelijke uit elke groep
haalt het vieruurtje op in de voorraadplaats naast de keuken
• 18u00 vooreten
• 18u30 avondmaal: (volle maaltijd) + dagsluiting door werkgroep
kampthema
• 20u00: avondprogramma per groep
• het slapengaan wordt bepaald per groep
• +/- 23u00 OLEI: Nadat de kinderen in bed zijn, is er voor de leiding
mogelijkheid tot ontspanning georganiseerd door de werkgroep OLEI
(ontspanning leiding)
REFTER
Probeer als leiding verspreid plaats te nemen tussen de kinderen en help ze
indien nodig. We gaan niet van tafel maar vragen het nodige aan de personen
die refterdienst hebben. We verwachten dat iedereen naar het toilet gaat met
de kinderen voor ze aan tafel gaan, propere handen om aan tafel te komen is
een must. Elke leiding draagt zijn steentje bij voor een rustige sfeer aan tafel.
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KOFFIEKLETS
Na het middageten, tijdens de platte rust van de kinderen, kan de leiding die dat
wenst gezellig keuvelen met een koffietje en een koekje.
De mensen die toezicht houden op de slaapzalen lusten misschien ook wel een
kopje, vergeet je ze niet?
DOUCHEMOMENTEN
Voor de kinderen: afspraak met groepsverantwoordelijken
Voor de leiding: tot 23.30u
Plaats geen stoel met houten zitting en houten rug in de douche. Er kan gebruik
gemaakt worden van 2 douchestoelen!
ONTSPANNING LEIDING EN DAGAFSLUITING
Elke avond is er (vrijblijvend) ontspanning voor de leiding (sport, dans, spel,
gezellig nietsdoen of... OLEI komt soms met eigenaardige initiatieven...).
‘s Avonds en ‘s nachts houden we het volledig stil in de gangen en de kamers.
We respecteren de nachtrust van de mensen die vroeger naar bed zijn gegaan.
Er wordt geen drank meegenomen uit het OLEI-lokaal en andere alcoholische
dranken zijn verboden. We verwachten dat iedereen ’s morgens weer fris en
vrolijk present is.
EUCHARISTIEVIERING, BEZINNING LEIDING & VOETENTOCHT
We willen op een hedendaagse manier een christelijk geïnspireerde
jongerengroep blijven, daarom hebben we enkele vaste traditionele liturgische
momenten op kamp. Wij respecteren ieders mening en overtuiging maar vragen
dat dit ook wederzijds is.
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TAKEN OP KAMP
BEURTROLLEN (krijg je op kamp door groepsverantwoordelijke)
• Eetbegeleiding: kinderen helpen bij het eten. Hiervoor kan de leiding
vooreten zodat je zelf geen honger hoeft te lijden.
• Refterdienst: tafels afruimen en dekken voor het volgende maal en
tijdens de maaltijd de potten, schotels, waterkannen,… aanvullen.
(vooreten is hiervoor niet nodig)
• Afwassen: zal dit jaar gebeuren door de ‘algemene leiding’
• Toezicht op de slaapzaal: tijdens de platte rust na het middageten en
‘s avonds zodra de kinderen naar bed gaan tot 23 uur.
• Inslapen: vanaf 23u tot ‘s morgens: één of twee personen per groep
slapen bij de kinderen.
(PICKNICK OF) VIER-UURTJE
Spreek voordien goed af met Katrien en geef tijdig specifieke vragen door.
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAAKVERDELING
Alg. coördinatie & financiën
Jean-Pierre Rosseel
Verzorging
Katrien Pollefeyt
Opvolging kinderen
Robbe Bleuzé
Opvolging leiding
Annelies Rosseel
Corona-coördinator
Sarah Heirwegh
Groepsverantwoordelijken groep 1 Anse Jacobs
groep 2 Robbe Bleuzé
groep 3 Joke Decoene
groep 4 Sam Depypere
groep 5 Hanne Dewyspelaere
VERZORGING
• De medische en ADL-fiches liggen ter beschikking bij Jean-Pierre of bij
de groepsverantwoordelijke.
(hier wordt discreet mee omgegaan)
• ‘s Morgens: de kinderen wassen en kleden, ervoor zorgen dat ze
regelmatig verse kledij dragen. Bedden opmaken, de slaapzaal in orde
brengen en de WC-stoelen (onmiddellijk na gebruik) leegmaken. De
vuilnisemmers regelmatig leeg maken.
• ‘s Avonds: helpen bij het wassen, omkleden en in bed stoppen.
Hoogstraten 2021
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SPECIALE AANDACHT VOOR
• De privacy van de kinderen (er zijn schermen ter beschikking)
• De orde in de bagage: vuile kledij in een aparte zak steken, natte kledij
eerst laten drogen of uitwassen.
• Iedere leider krijgt de verantwoordelijkheid over één of meerdere
kinderen. Roep gerust hulp van anderen in als er iets is.
• Vers linnen, dekens en eventueel reservekledij kun je afhalen in de
verzorgingsruimte.
• Neem niets weg zonder de toelating van Katrien.
• Per groep is er één verantwoordelijke voor de medicatie en het
verzorgingstasje. In het verzorgingstasje is EHBO-materiaal en
zonnecrème voorzien, neem dit bij iedere uitstap mee.
• Als je vuile was binnenbrengt, wil je deze dan zo vlug mogelijk weer
ophalen!
TAKEN EN WERKGROEPEN (OP KAMP)
Regeling vervoer
Chauffeur 1ste bus
Chauffeur 2de bus
Chauffeurs camions
Economaat (knutselgerief)
Keuken
Algemeen
Refter/pick-nick/vieruurtje
Afwas
Kine
Kinderopvang (groep 0)
OCOP
OLEI (ontspanning leiding)
Onthaal en algemeen spel
OASE
Kampthema en slotshow
Sponsoring
Vormingsweekend
Viering 50 j zblbl
KAS (en après-soleil)
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Guy Vermeeren
Guy Vermeeren
Karel Decoene
Johan Vandendriessche en Didier Duran
Mieke
Griet, Dominic, Bert, Bieke en Steven
Sarah en Hendrik, Mieke en Karel, An en Filip
Katrien, Annick en Hannelore
Dirk en Nadine en algemene leiding
Hannes Eelen
Annelies R.
Marieke D. en Justine V.
Sammy
Jana, Jolieke en Tom
Tessa
Héline & Hannah W.
Hendrik, Jonas en werkgroep
Robbe
Jean Pierre
Ruben D. en Gert T.
17

EVALUATIE
Na het kamp voorzien wij altijd een evaluatie, wij weten ook dat er altijd zaken
zijn die anders en misschien beter kunnen, of zaken die zeker zo moeten blijven
omdat ze goed zijn... het is daarom belangrijk om even de mening van de leiding
te weten.
Hieronder enkele puntjes als leidraad...wat vond je van:
de reis / het onthaal / de accommodatie / het kampthema / de ochtendopvang /
Olei / liturgische momenten / het eten / de picknick op voetentocht / de
vieruurtjes / de refterdienst / beurtrollen / de algemene sfeer op kamp /
enz...enz...
Vele groepen komen eens samen om wat na te genieten en dan ook een
algemene evaluatie te maken in verband met het kamp. De evaluaties worden
besproken in de kern en komen dan tijdens het vormingsweekend ter sprake.
Je kan ook een persoonlijke evaluatie maken, je mag die dan gerust bezorgen
aan Jean-Pierre.
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