WOESJ 1-5 juli 2020
Contactbubbel: “NIEUWe Jeroms”
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WOORDJE VOORAF
Beste Woesj’er en ouders,
Een zucht van opluchting weergalmt op Camping
Dreamland. De regering van Dreamland geeft toestemming om op 1 juli terug gasten te ontvangen! Gasten onder de 12 jaar kunnen per 50 afzakken naar ’s werelds
mooiste camping, onder vakkundige begeleiding van de
Campingleiders. Maar er klopt iets niet, er komt plots
een ongevraagde, groene gast toe op de camping. Een
korte duik in de geschiedenis leert ons dat er zo’n 80 jaar
geleden ook al een ongevraagde bezoeker neerstreek in
Camping Dreamland. Maar wat zou de bezoeker willen
met het bizarre volkje op de camping? Hopelijk kunnen
ze hulp krijgen van tientallen jonge hulpjes. Als dat maar
goed afloopt…
Moedig voorwaarts!
KSA groet U!
De jongknapenwerkgemeenschap
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EVEN KENNISMAKEN...
KAMPLEIDING

NIELS VERDONCK

COWDY SAMYN

Doorgewinterde KSA’ers Cowdy en Niels zijn de aanspreekpunten en organisatoren van Woesj 2020. Dit jaar minder dicht dan op de foto, maar
niet minder enthousiast. Ze leerden de kneepjes van het vak in KSA De
Vlasbloem Wevelgem en KSA Sint-Trudo. Dit jaar nemen ze elk een contactbubbel voor hun rekening, contactbubbelverantwoordelijke Cowdy
en Niels. Er zijn twee verschillende contactbubbels, aangeduid met een
bubbelnaam (‘Oude Jeroms’ en ‘Nieuwe Jeroms’) en een kleur (rood en
groen). De kleur van de kaft van dit boekje duidt aan bij welke bubbel uw
kind hoort. Bij problemen of vragen tijdens het kamp belt u best naar uw
contactbubbelverantwoordelijke. Ook kan u specifieke problematieken
(bv: slaapwandelen) of opmerkingen op voorhand mailen naar hen.
De twee bubbels zullen tijdens het kamp zo min mogelijk met elkaar in
contact komen. Verder vragen we nog rekening te houden met een aantal voorzorgsmaatregelen, die we verder in dit boekje bespreken.
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Cowdy Samyn (Oude Jeroms)
0479 31 66 81
cowdy@ksanoordzeegouw.be

Niels Verdonck (Nieuwe Jeroms)
0498 59 79 49
niels.verdonck@outlook.be

VENDELLEIDING

Bubbelvriend Bavo

Bubbelvriend Thomas

Bubbelvriend Arno

Bubbelvriend Bastiaan

Bubbelvriend Seth

Bubbelvriendin Nathalie
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ALGEMENE ONDERSTEUNING
Laurens De Loof
056 40 48 12
0487 56 35 71
laurens@ksanoordzeegouw.be

KSA Noordzeegouw vzw
Dwarsweg 1, 8560 Gullegem
Indien er zich tijdens, voor of na het kamp problemen
voordoen, kan je altijd contact opnemen met KSA
Noordzeegouw. Wij proberen jullie zo goed mogelijk te
helpen indien jullie vragen of problemen hebben.
KSA Noordzeegouw is de koepel van alle KSA-groepen
in West-Vlaanderen. Elk jaar organiseren wij verschillende initiatieven voor alle leeftijdsgroepen binnen
KSA. Misschien zijn jullie als Kabouter of Pagadder ooit
meegegaan naar de Gouwdag? Wie volgend jaar Knaap
wordt zal net als dit jaar de eerste week van de vakantie mee kunnen op kamp met ons. Dan organiseren we
Varsika. Dat is hetzelfde als Woesj, maar slapen doe je in
tenten in plaats van in een heem.
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Hou zeker de brochure in de gaten die jullie op het
einde van het jaar zullen ontvangen, want daarin staan
al onze initiatieven op een rijtje! Tot dan!
				

ONTVANGST & VERTREK
Dit jaar zullen we extra maatregelen in acht moeten nemen
om de bubbels niet te vermengen. Kinderen die ingedeeld
worden bij de Nieuwe Jeroms, worden verwacht op 1 juli om
10u op dit adres:

KSA heem Parsifal
Schomminkelstraat 22A
8954 Westouter

Mogen wij vragen om de parking aan het kerkplein te gebruiken voor deze bubbel. Aan de kerk zal een leider de weg tonen naar het heem. Er zijn twee verschillende ingangen.
De ingang voor jouw bubbel (oprit Parsifal) zal aangeduid
worden met groene vlaggen. In Parsifal zal kampleider Niels
jullie opwachten. Ook de postbode weet ons te vinden op dit
adres voor brieven of kaartjes van je ouders en vriendjes. Vergeet wel zeker de naam op de omslag te vermelden.
Vertrek: zondag 5 juli om 13.30 uur op dezelfde plaats.
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MIJN VALIES
KLEDIJ (die tegen een stootje kan en liefst vuil mag worden)
O KSA Uniform (sjaaltje en eventueel KSA-hemd)
O Broeken (lang en kort)
O Voldoende ondergoed en kousen
O (warme) speelkledij + trui
O T-shirts
O Regenjas
O Speelschoenen
O Regenlaarzen en stevige wandelschoenen
O Zwemgerief

TOILETGERIEF
O Tandenborstel/tandpasta/bekertje
O Shampoo en zeep
O Washandjes en handdoeken
O Kam

SLAAPGERIEF
O Pyjama, pantoffels
O Lievelingsknuffel
O Slaapzak
O Hoofdkussen en kussensloop (verplicht!)
O Hoeslaken (verplicht!)
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OVERIGE
O Ingevulde medische fiche en ISI+ kaart (indien je deze al hebt)
O Eventueel medicatie
O Zak voor vuile was
O Zonnecrème en petje
O Postzegels, enveloppes, balpen… (adressen vooraf invullen !)
O Twee keukenhanddoeken (naamtekenen aub!)
O Drinkfles
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ALGEMENE AFSPRAKEN
KSA’ers gaan graag op kamp! We vinden het dan ook belangrijk dat jullie aan een aantal dingen extra aandacht schenken.
Maak ons trots en toon dat jullie echte KSA’ers zijn door deze
algemene afspraken na te leven:
• We hebben het allergrootste respect voor andere

•

•
•
•

•

•
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KSA’ers op Woesj. We verwachten vriendschap. Pesten
is uit den boze!
De leiders en leidsters hebben de taak om alles in goede
banen te leiden en proberen heel erg goed voor jullie te
zorgen, luister dus naar hun opmerking.
Op kamp kan er al eens iets verloren gaan…naamteken
persoonlijk materiaal.
Zorg goed voor al het materiaal op kamp.
We zijn een tijdlang samen en willen dit gebeuren niet
afzwakken door de aanwezigheid van GSM’s, tablets of
andere elektronica. Die laat je beter thuis.
Er is voldoende lekkers voorzien op Woesj. Extra snoepgoed is dus niet nodig. Wat je wel meehebt zal worden
verzameld en delen we met iedereen.
Met de Coronamaatregelen zal het kamp er dit jaar wat
anders uitzien. Luister daarom zeer goed naar de uitleg
die de leiding zal geven tijdens het startmoment.

PRAKTISCHE INFO
INSCHRIJVINGEN

Het inschrijvingsgeld bedraagt €90. Dit schreef je normaalgezien
reeds volledig over. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, gelieve dit
zeker voor de aanvang van het kamp in orde te brengen. Je kan
overschrijven op het rekeningnummer van KSA Noordzeegouw
BE74 4675 0073 5107 met de vermelding van naam.

TERUGBETALING MUTUALITEIT

Wist je dat je bij de meeste mutualiteiten een deel van het inschrijvingsgeld kan terugkrijgen? Elke Woesjer krijgt op het einde van
het kamp een ‘bewijs van deelname’ mee naar huis.

ANNULATIES

Elke annulering dient ten laatste te gebeuren bij de aanvang van
het kamp en via mail op inschrijvingen@ksanoordzeegouw.be. De
bewijslast van de ziekte of overmacht ligt bij het ingeschreven lid.
Alle info vind je op www.ksa.be/annuleringsvoorwaarden

VOEDING

Moet je een speciaal dieet volgen of ben je vegetariër? Laat ons dat
dan liefst zo snel mogelijk weten. Ernstige voedselallergie? Neem
dan zeker telefonisch contact met Laurens op.

ADMINISTRATIE

Om een berg verloren voorwerpen te vermijden raden we aan om
vooral handdoeken, washandjes, sjaaltjes en dergelijke te naamtekenen. Als je medicatie neemt, dan geef je deze af bij aankomst
in Westouter (Verpakking naamtekenen). Noteer duidelijk op de
medische fiche op welke tijdstippen, welke hoeveel¬heid er moet
ingenomen worden. Samen met de medische fiche verwachten we
ook eventueel de ISI+-kaart bij aankomst. Ongevallen zijn verzekerd, ziekte niet. We nemen geen risico’s en maken een overwogen keuze om de dokter te bezoeken. Uiteraard word je dan op de
hoogte gebracht en zorgen wij voor de nodige verzekeringspapieren. (www.ksa.be/verzekering).
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CORONA AFSPRAKEN
Gezien het coronavirus nog altijd circuleert in onze contreien, willen we graag enkele afspraken maken met de ouders/
voogden. Wij baseren ons hiervoor op het draaiboek en het
generiek protocol, dat samen met virologen, jeugdwerkers
en de minister is opgesteld. We doen ons uiterste best om
een veilig en verantwoord kamp te organiseren. Alle leiding
en koks zijn op de hoogte van toegepaste maatregelen op
kamp.
VOOR HET KAMP:
• Indien uw kind tot een risicogroep behoort, moet de

huisarts toestemming geven om te mogen deelnemen
tenzij de ziekte of aandoening onder controle is door
medicatie. Ook de kampleiding wordt via de bijgeleverde medische fiche op de hoogte gebracht van de
ziekte/aandoening van het kind en de huidige situatie
van de aandoening. Een lijst van risicogroepen vind je
op www.ksa.be/corona-bijlagen

• Wij vragen u met aandrang om kinderen die tot vijf da-

gen voor het kamp symptomen hebben vertoond niet
mee te sturen op kamp. Ook raden wij af om kinderen
die recent in contact zijn geweest met een besmette
persoon mee te sturen op kamp. Wij rekenen hiervoor
op de verantwoordelijkheid van de ouders. Een financiële terugbetaling is mogelijk bij het voorleggen van een
medisch attest.
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TIJDENS HET KAMP:
• Het kamp zal volledig gescheiden worden tussen twee

contactbubbels (groene en rode) van max. 50 personen (deelnemers en leiding inbegrepen). De koks vormen een aparte bubbel. Per bubbel worden de speel-,
slaap- en sanitaire ruimte gescheiden. De beide bubbels
eten samen in een ruimte, maar met afstand en de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen. We hielden tijdens de bubbelverdeling ook rekening met de
thuis-KSA van de deelnemers, zodat de Jongknaap niet
(hoeft) gescheiden te zijn van al zijn vriendjes. Deelnemers van beide bubbels zullen elkaar nauwelijks zien op
het kamp.

• Carpoolen is toegestaan. We raden aan om enkel kinde-

ren van de eigen bubbel mee te nemen. Volwassen en
+12-jarigen dragen best een mondmasker als er kinderen mee zijn buiten het eigen gezin.

• Wij vragen bij aankomst én vertrek dat alle volwas-

senen en kinderen boven de 12 jaar een mondmasker
dragen. Er zijn twee verschillende aankomstplaatsen:
de rode bubbel komt samen op de koer van KSA Heem
Monsalvaet (Schomminkelstraat 22) en de groene bubbel op de koer van KSA Heem Parsifal (Schomminkelstraat 22A).
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• Tijdens het startmoment zullen we met de deelnemers

enkele hygiënische regels en veiligheidsrichtlijnen overlopen die van toepassing zijn (handen wassen voor en
na toiletbezoek, regels rond maaltijden, logistieke indeling …).

• Indien u tijdens het kamp melding krijgt van contact

met een positief persoon of contact van uw kind met
een positief persoon vragen wij om dat te melden aan
Laurens.

• Bij ziekte op kamp vragen wij u om uw kind op te halen

en af te spreken met Laurens hoe dat zal verlopen. Als
er op Woesj-kamp een persoon positief wordt getest
op Covid-19, zullen de ouders van alle deelnemers binnen de bubbel gecontacteerd worden.

• Van onze kant mag u verwachten dat wij de hygiëne-

en veiligheidsregels in acht zullen nemen en zoveel als
mogelijk het besmettingsgevaar zullen vermijden. Wij
zullen dan ook bij ziekte onder de begeleiders en kookploeg gepaste maatregelen treffen. Mocht je over onze
aanpak specifieke vragen hebben, contacteer dan het
secretariaat van KSA Noordzeegouw.
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NA HET KAMP:
• Indien uw kind tot vijf dagen na Woesj symptonen

van Covid-19 vertoont, gelieve dan contact op te
nemen met Laurens.

• Heeft uw kind een voorwerp of kledij verloren

tijdens het Woesjkamp? Dan kunnen deze opgehaald worden in Gullegem. Mail op voorhand naar
Laurens met een duidelijke omschrijving van het
verloren voorwerp, dan leggen we dit klaar voor
de ophaling.

Meer info vind je op www.ksa.be/corona
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NOG VRAGEN?
Aarzel niet en neem contact op met Laurens via
laurens@ksanoordzeegouw.be of 056 40 48 12. Tijdens
het kamp kan je in nood ook contact opnemen met de
kampleiders Cowdy (0479 31 66 81) en Niels (0498 59 79
49).

Een organisatie van KSA Noordzeegouw
Dwarsweg 1
8560 Gullegem
056 40 48 12
info@ksanoordzeegouw.be
www.ksa.be

