
KINDERVAKANTIEWERK HEERLE-MOERSTRATEN 2021 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

U heeft uw zoon/dochter opgegeven voor het kamp van Kindervakantiewerk 2021 (23 
augustus t/m 27 augustus). Onze thuisbasis is deze week dorpshuis De ParelMoer 
in Moerstraten. Op kamp gaan wij van maandag t/m donderdag bij scouting Andriessen 
te Oud Gastel.  
 
Hierbij het volgende m.b.t. het kamp: 
 
Het adres 
Mocht u in noodgevallen uw kind nodig hebben, dan is dit het adres van maandag tot en 
met donderdag: 
 
Scouting Andriessengroep 
Hellestraat 2a 
4751 CM Oud Gastel 
 
Tel. Nr. Isabeau : 0612811355 
Tel. Nr. Martijn S. : 0648353477 
 
Wat uw kind in ieder geval moet meenemen* 

• slaapmatje, luchtbed, stretcher o.i.d. 
• slaapzak 

• knuffel  
• kussen 
• zaklamp 
• regenkleding en eventueel laarzen 
• extra droge kleding, schoenen, sokken en ondergoed (in elk geval 1 lange broek!) 
• sportieve kleding 
• drinkbeker (die navulbaar is, zoals een bidon) 
• zwemkleding 
• handdoek 
• Indien nodig, zonnebrandcrème 

*Alle spullen graag voorzien van naam. 

Inleveren en ophalen bagage 
De bagage moet worden ingeleverd op zondag 22 augustus tussen 17.00 en 18.00 uur 
op de parkeerplaats bij de ParelMoer. De kinderen zijn op donderdagmiddag tussen 
16.00u en 16.30u weer in Moerstraten. De bagage kan dan meteen worden 
meegenomen. 
 
Corona maatregelen 
Bij het afgeven van de bagage zullen de dan geldende corona maatregelen in acht worden genomen 
en houden we onderling 1,5m afstand. Na het afgeven van de bagage krijgen de kinderen een 
gezondheidsverklaring en een zelftest mee. 

• Gezondheidsverklaring: Deze verklaring* moet worden ingevuld wanneer uw zoon/dochter 
maandag meegaat op kamp. Als deze niet is ingevuld, kan uw kind helaas niet mee op kamp. 
Wij zijn verplicht om deze verklaringen af te nemen.  



• *Deze gezondheidsverklaring bestaat uit een aantal vragen. Wanneer een van deze vragen 
met ‘ja’ wordt beantwoord, kan uw zoon/dochter helaas niet mee op kamp. We vragen u 
nadrukkelijk om deze vragen naar waarheid te beantwoorden.   

• Zelftest: Wij willen u nadrukkelijk verzoeken om deze zelftest maandagochtend voorafgaand 
aan het kamp af te nemen bij uw zoon/dochter. Wij kunnen u dit niet verplichten, maar doen 
een dringend verzoek om samen de verantwoordelijkheid te dragen om op een 
verantwoorde manier het kamp te kunnen organiseren. Als leiding nemen wij uiteraard ook 
zelftesten af.  

• Klachten: Heeft een kind klachten dan nemen wij de gezondheidscheck af. Wanneer het kind 
niet alle vragen met ‘nee’ kan beantwoorden, zijn wij helaas genoodzaakt om het kind naar 
huis te sturen. Zo lang er klachten zijn, kan een kind, ondanks een mogelijk negatief 
testbewijs niet deelnemen aan KVW (zowel kamp als thuis niet). De gezondheidscheck is 
hierbij leidend. Wanneer er een positieve besmetting is, nemen wij contact op met de GGD en 
volgen wij hun advies op.  

• Heimwee: Op kamp hanteren wij de maatregelen uit het Protocol Samen op Kamp. In dit 
protocol wordt gesproken van een kampbubbel. Wanneer een kind last heeft van heimwee 
en naar huis gaat, verlaat hij/zij de kampbubbel. Dit betekent dat het kind niet meer kan 
aansluiten op kamp. De mogelijkheid om bij de thuis-kinderen aan te sluiten, is er uiteraard 
wel.   
 

Let op: 
• Uw kind gaat met de fiets naar de kampplaats, dus zorg dat hij/zij op 
maandagochtend een fiets meeneemt die in orde is. Dus opgepompte banden, 
werkende verlichting en goede remmen (hierop zal streng worden gecontroleerd). 
• Op maandag- en vrijdagochtend een lunchpakket meenemen. 
• Medicijnen (wilt u deze overhandigen aan Isabeau met daarbij een uitleg wanneer 
deze ingenomen moeten worden, dan houden we hier rekening mee); 
• Zorg ervoor dat de spullen van uw kind gemerkt zijn met de naam! 
• Op vrijdagochtend hebben de kinderen ook een fiets nodig!! 
 
Wij zien ernaar uit uw zoon/dochter op maandagochtend 23 augustus om 9.30 uur in dorpshuis De 

ParelMoer in Moerstraten te mogen begroeten! 

Wij hebben er zin in!  

Met vriendelijke groet, 

Leiding Kamp KVW Heerle-Moerstraten 2021 


