
                                                                                                                                   

Lieve kampkinderen, ouders en of verzorgers.                                                                               28-05-2020   

Naar aanleiding van ons vorige bericht willen we jullie graag nader informeren over kamp 2020.  

Afgelopen dinsdag hebben we met alle kampleiding vergaderd en het lijkt ons haalbaar om kamp 2020, 

zij het in aangepaste vorm, te laten plaatsvinden. Wij gaan ons de komende weken inzetten om kamp 

te hervormen naar een COVID-19-proof kamp, voor alle kinderen.  

Dit betekent dat kamp 2020, niet zal zijn zoals jullie en wij gewend zijn. Wij zijn momenteel protocollen 

aan het opstellen om zorg te dragen voor een zo veilig mogelijk kamp, waarbij we zo goed als mogelijk 

de 1.5 meter maatregel voor de kinderen van kamp B en de kampleiding proberen te handhaven (in 

lijn met de 1.5m-regelgeving voor personen vanaf 13 jaar). Wat de precieze consequenties zijn, zal de 

komende periode duidelijk worden. Wel zijn er een aantal zaken waarvan we nu al kunnen aangeven 

dat deze anders zullen zijn dan anders: 

 We moeten op zoek naar een ander kampgebouw, daar de Stevert een te klein oppervlakte 

heeft om gedurende de nacht voldoende afstand te waarborgen. Het vinden van een ander 

gebouw op deze korte termijn is een uitdaging maar we hebben een aantal concrete opties.  

 De spellen en dagindeling worden aangepast waar dit noodzakelijk is. Er zijn een aantal vaste 

activiteiten uit het weekprogramma die met de huidige maateregelen helaas niet kunnen 

plaatsvinden (bijv zwemmen). Daarnaast heeft de leiding meer tijd nodig dan anders om het 

gebouw ‘kampklaar’ te maken. Dit heeft tot gevolg dat wij geen andere oplossing zien dan 

kamp in te korten. Kamp vindt dan plaats van maandag 20 juli tot en met zaterdagochtend 25 

juli.  

 Het gebruik van een touringcar is geen optie. Daarom vragen we jullie om de kinderen met 

eigen vervoer te brengen en halen, volgens vooraf opgestelde shifts. 

We streven ernaar om half Juni het ‘Protocol kamp HKZ 2020 in Corona-tijd’ voor jullie beschikbaar te 

hebben. We zullen jullie hierover informeren en inventariseren welke kinderen definitief mee gaan. 

Hierna organiseren we een bijeenkomst voor (nieuwe) ouders en kampkinderen om kennis te maken 

met de kampleiding en de laatste vragen te stellen. Daarmee komt de datum voor de oudermiddag 

van zondag 14 juni te vervallen. De nieuwe oudermiddag krijgt een nog nader te bepalen datum in Juli. 

Als jullie nu al weten dat je je kind(eren) liever niet mee laat gaan, dan horen we dat ook graag per e-

mail. De brief voor  de betaling van het kampgeld zal later volgen dan gebruikelijk, wanneer we meer 

duidelijkheid kunnen geven.  

We houden jullie op de hoogte van de voortgang. Voor nu, wensen we iedereen een goede gezondheid 

toe en tot snel! 

 

Lonneke, Sonja, Edwin, Koen, Sarah, Nynke, Annick, Tom, Jeffrey, Danielle 1,Danielle 2, Ruben, Simon, 

Sander. 



Voor vragen kunnen jullie altijd mailen naar:  info@kampzoetermeer.nl 

Verder vind je ons op :     

www.kampzoetermeer.nl 

   www.facebook.com/kampzoetermeer   

 www.instagram.com/kampzoetermeer 


