
 

  

JOKIDO OP KAMP  

NAAR MOL!  



 
Dag Jokidoërs! 

 

We zitten allemaal al lang in spanning te wachten, maar nu is het eindelijk 

terug zo ver! Dit jaar gaan we op kamp naar MOL!   

In dit boekje vind je alle info over dit kamp. Voor meer vragen kan je de leiding 

steeds bellen, de nummers vind je achteraan in dit boekje. 

 

Waar? 

KSA De Burcht  
Pater van Henxthovenstraat 50 
2400 Mol 
 
Wanneer? 

Van 31 juli t.e.m. 10 augustus voor aspi’s. 

Van 1 augustus t.e.m. 6 augustus voor freggels en wacko’s. 

Van 6 augustus t.e.m. 10 augustus voor de pimpels, guusten, pluspunten en 

pagadders. 

 

Aankomst en afhalen? 

!!! Omwille van de coronamaatregelen maken wij dit jaar GEEN gebruik van 

onze fietsen of het openbaar vervoer om naar de kampplaats te gaan. Gelieve 

eigen vervoer te voorzien. Er mag gecarpoold worden, maar vanaf de leeftijd 

van 12 jaar MOETEN er mondmaskers gedragen worden in de auto. Tijdens het 

brengen en ophalen van jullie kinderen vragen we om een mondmasker te 

dragen bij contact met de leiding en de nodige afstand te bewaren. !!! 

 

Aspi’s 

De Aspi’s worden op 31 juli op de kampplaats verwacht. Verdere info volgt. 

 

Freggels en Wacko’s 

De freggels en Wacko’s worden op 1 augustus om 10u op de kampplaats 

verwacht. Gelieve een lunchpakket te voorzien voor ’s middags. 

Jullie mogen terug afgehaald worden op 6 augustus om 10u op de kampplaats.  

Gelieve de richtlijnen ter plaatste te volgen (zie plan verder) om dit efficiënt te 

laten verlopen!  

 



Pimpels, Guusten, Pluspunten en Pagadders 

De Pimpels, Guusten, Pluspunten en Pagadders worden op 6 augustus om 10u 

op de kampplaats verwacht. Gelieve de richtlijnen ter plaatste te volgen (zie plan 

verder) om dit efficiënt te laten verlopen! Gelieve een lunchpakket te voorzien 

voor ’s middags.  

Jullie mogen terug afgehaald worden op 10 augustus om 10u op de 

kampplaats.  

 
PRAKTISCHE WISSEL 6 AUGUSTUS: 

 
 
  

Ophalen freggels en wacko’s 
(Pater van Henxthovenstraat 50)  

Afzetten pimpels, guusten, 
pluspunten en pagadders 

(Peter Benoitstraat 7) 
 



BELANGRIJK !!!!! 
De valiezen worden dit jaar NIET meegenomen met de camion. Jullie brengen je 

valies dus zelf mee als je naar de kampplaats komt. 

 
Prijs? 

Aspi’s = 100 euro   

Wacko’s en Freggels = 75 euro 

Pluspunten, Pagadders, Pimpels en Guusten = 60 euro 

 

Hoe kan je je kind inschrijven? 

Om je kind in te schrijven moet je bovenstaand bedrag storten op volgend 

rekening nummer: BE38 0689 0320 0672 op naam van Chiro Jokido. 

Je vermeldt daarbij de naam en de groep van je kind(eren).  

Je kind is officieel ingeschreven wanneer dit bedrag gestort is. 

 

Je kan inschrijven tot 15 juli!  

Wanneer je later nog wil betalen, gelieve eerst naar de hoofdleiding te bellen. 

De nummers vind je achteraan in dit boekje. 

 

 
  



Wat meenemen? (Vergeet niet alles te merken!!!) 

Kledij: 

 Schoenen, laarzen, slippers 

 Truien 

 Broeken 

 Shorts 

 T-shirts 

 Kousen 

 Ondergoed 

 Zwemgerief 

 Verkleedkledij (mag altijd maar moet niet) 

 Regenjas 

 Pyjama 

 Kleren die zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer vuil mogen worden 

 

Gelieve op alle kledij jullie naam te zetten!!  Kinderen kennen hun kledij niet en 

op kamp zijn er heel veel verloren voorwerpen. Wij raden aan om de jonge 

kinderen per dag een zakje met kledij mee te geven. 

 

Varia: 

 Douchegerief, washandjes, handdoeken, zeep, tandenborstel, tandpasta, 

shampoo, deo, maandverbanden,… 

 Linnenzak 

 Slaapzak (IEDEREEN!!) 

 Luchtmatras (ENKEL ASPI’S!!)  

 2 bedovertrekken (IEDEREEN!!) 

 Kussen 

 Keukenhanddoek (met naam erop) 

 Identiteitskaart in een enveloppe afgeven aan de leiding. Voor kinderen -

12 jaar is dit de ISI+ kaart. Je mag steeds een klever van de mutualiteit 

meegeven. 

 

  



Geld: 

Eten en drinken wordt door de meegereisde Jokido chef-koks gemaakt en is zeer 

gevarieerd. Aangezien we door de huidige maatregelen niet op dagtocht of 

tweedaagse gaan en de kampplaats niet verlaten, is het niet nodig om een extra 

centje te voorzien.  

We vragen om waardevolle spullen zoals gsm, iPod ,… thuis te laten. De leiding 

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies. Gsm-

gebruik is bovendien niet bevorderlijk voor de groepssfeer en brengt vaak 

heimwee met zich mee. 
 

Medicatie:  

Als je kind specifieke medicatie nodig heeft, gelieve dit dan in een zakje te 

stoppen, samen met een handgetekend briefje waarop precies beschreven staat 

wat het kind wanneer moet krijgen. Dit zakje geeft u dan af aan de leiding bij de 

aankomst op de kampplaats (in de toiletzak wordt die vaak vergeten) en dan 

zorgen wij ervoor dat dit op tijd gegeven wordt. 
 

Luizen:  

Omdat deze lieve beestjes trouwe bezoekers zijn van onze kampplaats, willen 

wij vragen om je kind voor het kamp te controleren. Wanneer je kind vaak last 

heeft van deze beestjes, gelieve dan iets mee te geven of hen op voorhand te 

behandelen en dit te melden aan de leiding. 

 

Foto’s:  

Wij merken al enkele jaren dat foto’s plaatsen op sociale media een averechts 

effect heeft. Daarom gaan we tijdens het kamp geen foto’s op onze sociale 

media delen. Geen nieuws is goed nieuws (knipoog)! Na het kamp zullen jullie in 

jullie mailbox een link naar onze besloten Flickrpagina vinden met de foto’s van 

het kamp.  
 

  



!!!!! CORONAMAATREGELEN !!!!! 
Er zijn enkele belangrijke maatregelen getroffen in de strijd tegen het 

coronavirus. Het is belangrijk dat ieder kind én de ouders deze maatregelen in 

acht nemen en ook respecteren! Deze maatregelen gelden zowel vóór, tijdens 

als na het kamp! 

 
VOOR HET KAMP: 
Wie ziek is of in de vijf dagen vóór het kamp symptomen heeft (hoesten, 

verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen…) blijft thuis!  

Dit geldt ook wanneer je in contact kwam met zieke personen. 

 

Om het snelle switchen tussen jeugd- en sportkampen of speelpleinwerking te 

vermijden, moeten er minstens twee dagen ‘rust’ voorzien worden. Uw kind mag 

dus tot maximum twee dagen vóór ons kamp deelnemen aan andere kampen of 

dergelijke.  

 

Behoort uw kind tot een risicogroep? (deze lijst is terug te vinden op onze 

website). Dan heeft uw kind de toestemming én een attest van een dokter nodig 

om mee te mogen op kamp.  

 

Deze voorzorgsmaatregelen zijn in ieders belang. Wij rekenen op u, als ouder, 

om hier rekening mee te houden. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u 

hier zelf verantwoordelijk voor bent. De leiding kan niet aansprakelijk gesteld 

worden voor zieke kinderen.  

 

TIJDENS HET KAMP: 
Contactbubbels: Op de kampplaats worden er contactbubbels gevormd. Dit zijn 

groepen waarin de leden en leiding zullen spelen, slapen, eten, rusten… Een 

contactbubbel bevat maximaal 50 personen. Tijdens ons kamp zal er telkens 

maar één bubbel aanwezig zijn op de kampplaats waardoor er geen contact met 

andere bubbels mogelijk is.  

 

Contactlogboek: Tijdens het kamp houden wij een contactlogboek bij. Hierin 

staat al het contact dat iemand had met een externe tijdens het kamp. 

Bijvoorbeeld wanneer we een huisarts moeten laten komen, uw kind naar de 

spoed moet… Op deze manier is het duidelijk wie met wie in contact kwam. Deze 

informatie wordt gedurende één maand bijgehouden en kan opgevraagd 

worden door de overheid. 



 

Hygiëne en social distancing : Tijdens het voorbereiden en uitvoeren van onze 

activiteiten houden wij rekening met social distancing. Zo zullen we dit jaar dus 

niet op dagtocht of tweedaagse gaan. We blijven te allen tijde op de kampplaats 

zelf. We zetten extra in op handen wassen en andere hygiëne. Zo zal ons 

kampterrein en materiaal zeker voldoende ontsmet en gereinigd worden. De 

kookploeg zal onze maaltijden ook bereiden mits de nodige hygiënische 

voorzorgsmaatregelen.  

 

Wat als er iemand ziek wordt op kamp?: Indien dit het geval is, volgen we het 

stappenplan dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld werd. Wordt er 

iemand ziek, maar is er géén vermoeden van Covid-19, dan wordt u 

gecontacteerd en moet u uw kind komen halen. Nadien blijft u als ouders alert 

en verwittigt u ons bij elk vermoeden van het virus.  

Wordt uw kind ziek en hebben wij een vermoeden van Covid-19, dan plaatsen 

we uw kind onmiddellijk in quarantaine. U wordt gecontacteerd en moet uw 

kind zo snel mogelijk komen halen. Thuis gaat u zo snel mogelijk naar de huisarts 

voor een test. In de contactbubbel wordt in afwachting van het resultaat, contact 

vermeden en 1,5 meter afstand bewaard. Gelieve dus te allen tijde beschikbaar 

te zijn tijdens het kamp. Wie ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen. 

Blijkt het kind negatief te testen en dus geen Covid-19 te hebben, ziekt het kind 

thuis uit en blijven de andere leden op kamp. Blijkt uw kind effectief Covid-19 te 

hebben, dan mag uw kind minstens zeven dagen nergens aan deelnemen en 

moet het minstens drie dagen klachtenvrij zijn voordat het opnieuw aan andere 

activiteiten deelneemt. In dit geval moet iedereen naar huis en mag niemand de 

eerstkomende 14 dagen deelnemen aan nieuwe activiteiten.  

 

NA HET KAMP:  
Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen 

met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. 

 

Vertoont uw kind in de twee weken na ons kamp ziektesymptomen? Gelieve de 

hoofdleiding dan te verwittigen. Zo kunnen wij gepast ingrijpen en de andere 

betrokken personen op de hoogte brengen. 

 

  



Telefoonnummers 
 

In uiterste nood kan je ons tijdens het kamp op deze nummers bereiken: 
 

Febe (pimpels): 0491/98.70.13    
Artuur (guusten): 0492/75.00.24    
Elias (pluspunten): 0471/62.27.62 
Paulien (pagadders): 0475/59.99.72   
Simon (freggels): 0487/75.10.47 
Inne (wacko’s): 0471/55.47.96   
Lauren (aspi’s): 0473/59.55.33 
 
Jarne (hoofdleider): 0497/40.49.90 
Eva (hoofdleidster): 0491/98.70.03 
 

 

Indien jullie je kinderen op de hoogte willen houden van het nieuws op het 

thuisfront, aarzel niet om brieven te schrijven (Houd er wel rekening mee dat 

ons kamp dit jaar korter is, dus verstuur je brieven op tijd 😉) ! 

 

Tot op kamp!  

De Jokido-leiding  


