Nieuwsbrief kamp 2020
Hallo allemaal,
Voor het 32e jaar is de kampleiding van Gymnastiek Vereniging Best druk bezig met de
voorbereidingen. Over enkele weken is het zover: het gymkamp!!
In deze nieuwsbrief vind je informatie die belangrijk is om even door te lezen.
Vanwege de huidige omstandigheden zijn een aantal zaken anders dan voorgaande
jaren. We willen je dan ook vragen om deze nieuwsbrief goed door te lezen.

Data kampen
 Kamp 1 (groep 3, 4, 5 & 6)
 Kamp 2 (groep 6, 7, 8 en klas 1, 2, 3)

11-12-13 september 2020
25-26-27 september 2020

Waar?
Groepsaccommodatie “De Leijgraaf (de Kers)”
Derptweg 15, 5476 VX Vorstenbosch
Je kunt alvast een kijken nemen op hun website:
https://www.deleijgraaf.nl/accommodaties/groepsaccommodatie-de-kers

Verhaallijn
De verhaallijn van dit kamp vind je in de bijlage! Veel leesplezier!

Halen & Brengen
Het is de bedoeling dat de deelnemers met bagage op eigen gelegenheid naar de
boerderij komen. Vanwege de omstandigheden waar we nu inzetten zullen het brengen
en halen van de deelnemers anders zijn dan de afgelopen jaren.
Brengen
Ouders hebben geen toegang tot de accommodatie, de aankomst zal daarom via een
‘drive-thru’ gebeuren. Men rijdt met de auto het grasveld op (aangegeven met vlaggen
van GV Best) en parkeert in een van de gemarkeerde vakken. De leiding noteert de
aanwezigheid en controleert of de gezondheidscheck (zie verderop) is ingevuld. De
deelnemer aan het kamp stapt uit en neemt de bagage mee. Indien nodig zal iemand van
de leiding helpen bij het dragen van de bagage. De ouders worden verzocht hierna zo
snel mogelijk het grasveld via de andere zijde te verlaten om oponthoud te voorkomen.
De tijd waarop je wordt verwacht is afhankelijk van de achternaam van de deelnemer.
 A t/m D
Tussen 18:45 en 19:00 uur
 E t/m N
Tussen 19:00 en 19:15 uur
 O t/m Z
Tussen 19:15 en 19:30 uur
Omdat ouders geen toegang hebben tot de accommodatie, moeten de deelnemers hun
eigen bed opmaken. Uiteraard zorgen wij er voor dat er per slaapkamer een begeleider
is om te helpen waar nodig.
We gaan er zo veel als mogelijk voor zorgen dat de kinderen bij de bekende
vriendjes/vriendinnetjes op de kamer liggen, maar in ieder geval bij een paar. We
'reserveren' meer bedden voor de deelnemers dan er daadwerkelijk nodig zijn, zodat we
ruimte hebben om daarin te schuiven.
Ophalen
Het kamp duurt tot zondag 16:00 uur. De deelnemers zijn zondagmiddag nog in het bos,
maar vanaf 15:00 uur is er iemand van de leiding aanwezig op de locatie. Vanaf 15:00
uur kunnen de ouders dan ook alvast de bagage inladen zodat dit gespreid kan
plaatsvinden. Om de afstand te bewaren vragen we de ouders om vervolgens (op
gepaste afstand van anderen) plaats te nemen op het grote veld, in afwachting van de
kinderen. Kinderen willen na afloop vaak afscheid nemen van de leiding en veel ouders
willen de leiding bedanken. Dat is natuurlijk prima, maar denk daarbij aan de landelijke
maatregelen.
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Slaapzak
Kussen en kussensloop
Hoeslaken (verplicht!)
Nachtkleding
Ondergoed
Handdoek/washandje
Toiletspullen
Evt. conditioner of klittenspray
T-shirts
Warme trui
Korte broeken
Lange broeken













Joggingbroek of trainingspak
Sportkleding
Zwemkleding
Oude kleding
Sport-/wandelschoenen
Laarzen
Regenpak
Zaklantaarn
Rugzakje
Plastic zak voor de vuile was
Evt. verkleedkleren

 Uiteraard vindt mama het niet erg als de kledingstukken vies worden.
 Op zondagmiddag staan er veel tassen, vuilniszakken, slaapzakken en andere
losse spullen klaar om opgehaald te worden. Graag alle tassen en andere losse
zakken voorzien van een naam, zodat we het bij elkaar kunnen plaatsen en het
snel terug gevonden kan worden door de ouders.
Niet nodig: geld en mobiele telefoon/tablet.
Telefoons e.d. worden door de hoofdleiding in bewaring genomen tot het einde
van het kamp.

Gevonden voorwerpen
Kledingstukken voorzien van een naam kunnen we aan de juiste deelnemer teruggeven.
De (overige) gevonden voorwerpen worden aan het einde van het kamp uitgestald op de
locatie. Kledingstukken die na afloop van het kamp niet zijn opgehaald worden
(afhankelijk van de staat) bij een kledingcontainer ingeleverd. We nemen geen gevonden
voorwerpen mee terug naar Best.

Medicijnen
Mocht het zo zijn dat je afhankelijk bent van medicijnen dan is het belangrijk dat je deze
inlevert op het moment dat je bij de boerderij aankomt. Er zal iemand van de leiding
klaar staan die ze voor je bewaart. Graag de medicatie voorzien van een naam.

Gezondheidscheck
Op de dag dat het kamp begint moeten alle deelnemers de gezondheidscheck invullen op
de website. Dat kan tussen 07:00 en 17:00 uur. Mocht u dat per ongeluk vergeten, dan
hebben we bij aankomst op het kamp een gezondheidscheck op papier. Om de
doorstroom bij de aankomst zo goed mogelijk te houden is het fijn als de
gezondheidscheck al is ingevuld via de website.
Link: www.gvbest.nl/kamp/gezondheidscheck
 Op basis van de gezondheidscheck kan het zijn dat een deelnemer thuis moet
blijven.
 Indien de gezondheidstoestand tijdens het kamp veranderd, zal de deelnemer het
kamp moeten verlaten.

Nazorg
Indien een deelnemer binnen 14 dagen na afloop van het kamp gezondheidsklachten
krijgt dient hij/zij contact op te nemen met de huisarts. Indien er vervolgens positief
getest wordt op Covid-19 dient met daar melding van de maken bij de hoofdleiding van
het kamp.
Tijdens het kamp gaan we ook naar het bos. Het is daarom verstandig om na afloop van
het kamp nog even te controleren op teken.

Leiding
Uiteraard laten we je niet alleen op kamp gaan. Dit zijn de namen van de Piraten die dit
jaar mee gaan op één of beide kampen.
Piraten (leiding):
Dinand de Bresser
Emmy de Beer
Eric Nooyen
Esmee Vreeswijk
Frank van Laarhoven
Hans van Laarhoven

Jessie Peeters
Joeri Renes
Joy Verbakel
Larissa van Zummeren
Maarten Bogers
Mariëlle van Grinsven

Mark Versfeld
Myriam Nuys
Pieter Bolhuis
Puck Borg
Rik van Laarhoven
Valerie Sinx

Matrozen (hulpleiding):
Clarissa Giesberts
Koen van Laarhoven

Maaike Nuys
Pien van der Vleuten

Sanne Hoekstra

Kapiteins (hoofdleiding):

Rohan de Bresser en Sven van Hamond

Contact
Mocht je vóór het kamp nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met de
hoofdleiding via kamp@gvbest.nl
Tijdens het kamp zijn we 24/7 te bereiken op een noodnummer. Mocht er iets zijn dan
kunt u via deze weg contact opnemen met de hoofdleiding. Alleen bellen.

Noodnummer kamp: 06 22 88 14 25

Tijdens het kamp zijn we ook te volgen via facebook en Instagram. Gedurende het
weekend plaatsen we meerdere berichten.
De foto’s die gemaakt worden tijdens het kamp zijn na afloop van het kamp te bekijken
op onze site. www.gvbest.nl

Tot op het kamp!

