LAATSTE BERICHTEN – ZOMERKAMPEN 2020
Periode 1: 5 juli – 12 juli
Periode 2: 12 juli – 19 juli
Periode 3: 19 juli – 26 juli
Periode 4: 26 juli – 2 augustus
Periode 5: 2 augustus – 9 augustus
Periode 6: 9 augustus – 16 augustus
Periode 7: 16 augustus – 23 augustus

Beste deelnemer,

Net als jij zijn we ontzettend blij dat onze zomerkampen mogen doorgaan. We gaan er net zoals elk
jaar weer onvergetelijke kampen van maken met actieve bosspelen, kajakken op het ven en zingen
rond (als de droogte het toelaat) het kampvuur. Toch zullen er een aantal zaken anders zijn dan de
andere jaren.
In deze brief kan je volgende informatie terugvinden:
- Praktische informatie
- Eigen vervoer
- Busvervoer
- Goed om weten
- Corona op kamp
- Inpaklijst
Om de kampen veilig en wel te laten verlopen, vragen we om alles goed door te nemen.
Heb je nadien nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@kena.be!
We kijken er alvast naar uit je te ontmoeten in Heuvelsven!
Tot dan,
De KENA-crew

Praktische informatie
Eigen vervoer
Afzetten en ophalen
Het kamp gaat door in Heuvelsven, een prachtig natuurdomein in Heuvelsven 1 te Dilsen-Stokkem.
● We verwachten je op zondag om 17u in Heuvelsven voor de start van het kamp.
● Het kamp eindigt de zondag nadien om 10u30.
Omwille van de gezondheidsmaatregelen vragen wij jouw chauffeur dit jaar om je af te zetten en op
te halen aan het reftergebouw en niet verder door te wandelen over het kampterrein. We vragen de
ouders en begeleiders ook om een mondmasker te dragen en 1,5 meter afstand te houden van
andere kinderen, ouders en begeleiders. We begrijpen dat dit allemaal een beetje anders zal
aanvoelen, maar onze animatoren staan paraat om jouw kind met veel enthousiasme op te vangen.
Om te veel personen aan het onthaal te vermijden, laat je ons je vragen en opmerkingen best op
voorhand weten. Normaal gezien is er tijd om ter plaatse een babbeltje te doen, maar dit jaar horen
we je graag voorafgaand aan het kamp. Dit kan door te mailen naar info@kena.be. Wil je liever met
de kampleider bellen, laat dit dan ook even weten via mail zodat het secretariaat de juiste
kampverantwoordelijke jou kan laten bellen.
Ben je wat te vroeg, wacht dan nog even in de auto of maak een kleine wandeling in de omgeving.
Routebeschrijving
Vanaf het klaverblad in Lummen volgt u de E314 richting Genk. U neemt afrit 32 (Genk-Oost). LET
OP: De afrit splitst onmiddellijk in twee, u houdt links aan (As, Dilsen-Stokkem). Volg na het nemen
van de afrit de rijrichting (N75). U volgt de N75 ongeveer 6 km. Tel in totaal vier verkeerslichten.
Meteen na de afrit komt u aan de eerste lichten. Even verder op de N75 komt u op kruispunten de
tweede en derde lichten tegen. Na de derde lichten gaat de weg eventjes licht omhoog. Aan de
vierde lichten slaat u linksaf, de woonwijk in (Heuvelsvenlaan). Ten einde de Heuvelsvenlaan, aan het
T-kruispunt, slaat u rechtsaf (Zonnedauwlaan). Op het volgende kruispunt slaat u linksaf en
vervolgens meteen opnieuw linksaf. U rijdt het terrein Heuvelsven binnen via een grindweg,
evenwijdig met de Zonnedauwlaan. LET OP: Neem zeker niet de grindweg die recht het bos in leidt.
De parking bevindt zich aan uw linkerkant, voor de slagboom aan het witte huis. U gaat te voet
verder, voorbij de slagboom, tot aan het gebouw aan de vijver.

Met de bus
Aankomst op opstapplaats
-

We voorzien een opstapplaats in Gent-Dampoort en in Antwerpen-Berchem (zie plannetjes
op de volgende pagina).
We verwachten je minstens 20 minuten op voorhand zodat de bus tijdig kan vertrekken.
Meld je aan bij de KENA-monitoren (rode T-shirt of blauwe trui) aan de vertrekplaats.
Hou je eventuele medicatie en zakgeld bij de hand. De monitoren zullen bij het aanmelden
alles verzamelen en goed bijhouden.

Belangrijk:
- Omwille van de gezondheidsmaatregelen vragen wij je om een mondmasker te dragen en
1,5 meter afstand te bewaren met andere deelnemers, ouders en begeleiders.
- Iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen aan de bushalte en op de bus.
- We moeten dit jaar zoveel mogelijk het contact tussen de groep van -12 en +12 vermijden.
Daarom voorzien we dubbeldekkers. De deelnemers van -12 zullen onderaan plaats nemen.
De deelnemers van +12 zitten bovenaan.
- De bagage van -12 wordt verzameld in de bagageruimte van de bus en de bagage van de +12
wordt verzameld in de aanhangwagen.

Stap je op in Gent:
Adres: Busparking Gent-Dampoort (Kasteellaan 447)
Vertrekuur eerste dag:
Aankomstuur laatste dag:

14u15
13u15

Opgelet:
● Dit is een nieuwe opstapplaats!
● De busparking Is niet toegankelijk voor auto's.
De parking ernaast is (helaas) een
betaalparking maar de eerste 15 min. zijn
gratis.
● De opstapplaats valt net binnen de lageemissiezone.
● Kom 20 minuten vroeger zodat we zeker op
tijd kunnen vertrekken.

Stap je op in Antwerpen-Berchem:
Adres: Borsbeekbrug aan Berchem station
Vertrekuur eerste dag:
Aankomstuur laatste dag:

15u45
12u

Opgelet: Deze opstapplaats valt net binnen de lage-emissiezone.

Goed om weten
Inschrijving
Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Als om de een of andere reden de betaling nog niet in orde is gebracht, gelieve dan zo spoedig
mogelijk het inschrijvingsgeld over te maken op rekeningnummer BE24 3630 0470 4338 van Kena
vzw of via een online betaling via je persoonlijke ‘mijn kena’ pagina.
Medische fiche
Omwille van de gezondheidsmaatregelen hebben wij enkele vragen moeten toevoegen aan de
medische fiche. Je zal een mail ontvangen met de link naar een leeg formulier. Gelieve deze opnieuw
volledig in te vullen zodat wij tijdig alle juiste gegevens hebben.
Post
Kaartjes en brieven zijn welkom op volgend adres:
KENA vzw
Tav [naam deelnemer]
Heuvelsven
Heuvelsven 1
3650 Dilsen-Stokkem

Contact tijdens het kamp
-

-

Maandag en donderdag tussen 09u00 en 12u00 is er steeds iemand aanwezig op het
secretariaat: 089/36 45 31.
Indien nodig kan u uw zoon/dochter telefonisch (089 65 05 11) contacteren tijdens de
maaltijden tussen 12u15-12u45 en 18u45-19u15. Uw kind is bij Kena goed omringd en wij
vragen u dan ook slechts zelden of in dringende gevallen te telefoneren.
In geval van nood kan je altijd terecht op ons noodnummer: 0498 57 33 79.

Corona op kamp
Het wordt ongetwijfeld weer een onvergetelijke zomer. We gaan ons wel aan een aantal
maatregelen moeten houden. Hieronder zetten we de belangrijkste afspraken op een rij. Voor meer
informatie kan je terecht op: https://www.kena.be/covid-19/
Wie mag mee op kamp?
Liefst alle kinderen en jongeren, maar we moeten wel met enkele risico’s rekening houden.
●

●
●

Behoor jij tot een risicogroep? (zie lijst pediaters). Dan mag je gerust aan het kamp
deelnemen als je ouder of verantwoordelijke schriftelijk bevestigt dat de chronische ziekte
door medicatie onder controle is of als je een attest van een arts hebt.
Aarzel niet om via het secretariaat de kampverantwoordelijke(n) te informeren over
bijzondere aandachtspunten die ze eventueel in acht moeten nemen.
Ben je niet zeker of je tot een risicogroep behoort, vraag het dan aan je arts.

Wie mag er niet mee op kamp?
●
●
●

Om mee op kamp te mogen mag je minstens tot 5 dagen voor het kamp niet ziek geweest
zijn (ook als het geen corona is).
Wie corona heeft gehad mag minimaal 7 dagen na diagnose niet mee op kamp.
Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus..) mag 14
dagen, gerekend vanaf het laatste contact met de corona patiënt, niet deelnemen aan een
kamp.

Het is de verantwoordelijkheid van je ouders, voogd of begeleider om hier eerlijk in te zijn. Neem
contact met ons op wanneer jij of iemand in je gezin symptomen heeft. Hij of zij zal dan jammer
genoeg niet mee op kamp kunnen. Wanneer je ons een doktersbewijs bezorgt, zorgen we voor de
volledige terugbetaling van je inschrijvingsgeld. Indien mogelijk zetten we je op de wachtlijst van een
ander kamp.
Wat als je ziek wordt tijdens het kamp?
●

●

Wanneer je tijdens het kamp ziektesymptomen vertoont, word je meteen - onder toezicht
van een persoonlijke verzorger- in een quarantaineruimte ondergebracht en vragen we je
ouders of verantwoordelijke om je meteen op te halen.
We vragen dan ook om aan de ouders, voogd of begeleider om bereikbaar te zijn zodat zij jou
zo snel mogelijk kunnen komen (laten) halen indien je ziek wordt.

●

Het is belangrijk om als ouder het contact met de bubbel te vermijden. Via telefoon wordt er
met de kampverantwoordelijke afgesproken op welke manier het kind kan worden
opgehaald.

Kena heeft een interne noodprocedure die opgestart wordt wanneer het om corona blijkt te gaan.
Als er iemand met zekerheid binnen je bubbel besmet is met COVID19, moet iedereen uit deze
bubbel naar huis en zich ook laten testen. Ook al test je zelf negatief, toch moet je standaard 14
dagen (richtlijn op 17/6) in thuisisolatie.
Wat als iemand ziek wordt vlak na het kamp?
Dan ben je verplicht om dit aan info@kena.be of 089/36 45 31 te laten weten. Er wordt
coronatracing gestart. Dat betekent dat iedereen die mee was op kamp, en contact had met de
bubbel van het kamp op de hoogte wordt gebracht. Uiteraard met respect voor privé gegevens.
Wat verandert er op kamp?
Gelukkig niet zo veel! Wij hebben bij Kena veel oog voor orde, hygiëne en rust, waardoor veel van de
maatregelen reeds verwerkt zitten in onze dagdagelijkse routine.
Wat verandert er wel?
- Een mondmasker dragen is verplicht op de bus en bij aankomst en vertrek in Heuvelsven.
- Contact tussen deelnemers van -12 en +12 wordt vermeden. Een knuffel gaan geven aan je
kleine broer bij de -12 zit er dus niet in dit jaar.
- Ook geen gemeenschappelijke activiteiten dit jaar.

Wat neem je mee op kamp?
We zijn op kamp in een prachtig natuurdomein en zijn zoveel mogelijk buiten. Zorg er dus voor dat je
kleding is aangepast aan de weersomstandigheden (regen, veel zon, …) Voorzie gemakkelijke kleding
waar je goed mee kan sporten en spelen.
Volgende lijst kan je helpen om niets te vergeten:
Zeker meenemen!
❏ Slaapzak (verplicht!)

Eventueel

❏ Een hoeslaken (verplicht!)

❏ Persoonlijke hygiëne (o.a.
maandverband / tampons)

❏ Een kussensloop (verplicht!)

❏ Papieren zakdoekjes

❏ Tandenborstel en tandpasta

❏ Deodorant

❏ Douchegel of stuk zeep

❏ Muggenmelk

❏ Shampoo

❏ Sport-bh

❏ Een kam/borstel

❏ Wandelschoenen

❏ Zonnecrème

❏ Sandalen

❏ Handdoeken

❏ Gummilaarzen bij regenweer

❏ Washandjes

❏ Schrijfgerief en briefpapier

❏ Sokken voor 10 dagen

❏ Postzegels en (geadresseerde)
briefomslagen

❏ Ondergoed voor 10 dagen
❏ Pyjama
❏ T-shirts
❏ Een pet of hoedje tegen de zon
❏ Truien (zeker 1 hele warme)
❏ Een regenjas
❏ Shorts of korte broeken (minimum 3 à 4)
(verplicht, d.i. standaardkledij op kamp!)
❏ Lange (trainings)broek (minimum 1)
❏ (Sport)schoenen (minimum 2 paar)
❏ Zwembroek, badpak of bikini
❏ Rugzakje (om op wandeltocht te gaan)
❏ Persoonlijke medicatie
❏ Linnenzak voor vuile was
❏ Identiteitskaart (+12) of isi+kaart (-12) en
kleefbriefjes ziekenfonds

❏ Zaklamp
❏ KENA-zangboekje (als je dat hebt)
❏ Een leesboek of strips
❏ Een gezelschapsspelletje
❏ Een muziekinstrument
❏ Beetje zakgeld (+12)

❏ 1 mondmasker dat je op hebt bij aankomst +
ziplock zakje om je mondmasker nadien in te
doen tot het einde van het kamp
❏ Drinkenbus en brooddoos

Kleding
●

We gaan op kamp. Neem daarom enkel sport- en speelkledij mee die tegen een stootje kan
en vuil mag worden. Sportshorts of korte broeken zijn de standaardkledij op kamp, dus neem
er zeker genoeg mee.

●

We proberen gevonden kledij steeds terug bij de eigenaar te krijgen. Markeer daarom alle
kledingstukken en materiaal dat je meebrengt. Stel je vast dat er kledij verloren is gegaan,
neem dan direct contact op met het secretariaat. Verloren voorwerpen worden na afloop
van het kamp twee maanden bewaard.

Medicatie
●

●

Neem je medicatie? Dit moet aangegeven worden in je medische fiche. Dit kan tot de dag
voor het kamp. Medicatie die niet is ingegeven in de digitale fiche kunnen/mogen wij niet
toedienen.
Gelieve de medicatie afzonderlijk te verpakken en samen met instructies en ziekenfondsetiketjes af te geven aan de busverantwoordelijke of kampleider bij aankomst.

Zakgeld
● Je kan een zangboekje kopen voor € 8.
● Bij de +12-jarigen kan er dagelijks een klein drankje of versnapering gekocht worden.
Eventueel kan je dus wat zakgeld meenemen.

Wat neem je NIET mee op kamp?
❏ GSM-gebruik wordt tijdens onze kampen niet toegestaan. Je kan hem dus beter thuis laten.
❏ Sigaretten, alcohol, drugs, zakmessen, vuurwerk, … ea gevaarlijke producten zijn ook niet
toegelaten.
❏ Waardevolle en dure voorwerpen laat je beter thuis: muziekbox, juwelen, haardroger,
computerspelletjes, …

Bij verlies of beschadiging nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid!

We kunnen er naar uit je deze zomer te kunnen verwelkomen in Heuvelsven.
Samen sterk!

