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• We volgen de richtlijnen van de Nederlandse Rijksoverheid.

• Voor kampen is een speciaal en toegespitst protocol beschikbaar: “Protocol Samen op 
kamp in 2021”, te vinden op https://wegaanopzomerkamp.nl.
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https://wegaanopzomerkamp.nl/


• We houden kampen in zogeheten “Bubbels”.

• Op het Oaseterrein zijn er 3-4 kampbubbels tegelijk. Daarnaast vormt het Kamp 
Ondersteunend Personeel (kokkies, klussers, inkopers, coördinator) een eigen bubbel.

• De bubbels vermijden contact met elkaar, tenzij dit noodzakelijk is voor het kamp. In dat
geval wordt er 1,5m afstand gehouden – ook wanneer het om deelnemers gaat. Familie / 
vriendjes / vriendinnetjes uit verschillende kampen kunnen elkaar dus niet bezoeken
tijdens de kampweek.

• Het protocol is onder voorbehoud van de exacte maatregelen in de zomer van 2021. 
Eventuele versoepelingen of aanscherpingen zouden kunnen leiden tot een wijziging van 
het protocol. Op dit moment verwachten we geen extra aanpassingen voor de 
zomervakantie.

• Het protocol geldt voor de kampen met leeftijd t/m 16 jaar. 17+ volgt de “normale” 
groepsregels.

• Vaccinatie of negatieve (snel)test geeft geen uitzondering op dit protocol. Er wordt voor, 
tijdens of na het kamp dus ook niet getest door Oase.
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• We geven bij aankomst aan waar je kunt parkeren. Dit is afhankelijk van het kamp. Zorg 
dat je weet voor welk kamp je komt. Indien er binnen je reisgezelschap sprake is van 
meerdere kampen, parkeer dan bij het kamp van de jongste deelnemer(s).

• Ouders/verzorgers houden te allen tijde 1,5m afstand van deelnemers en kamppersoneel, 
met uitzondering van het eigen huishouden.

• Kom voor zo ver mogelijk alleen naar het kampterrein met kinderen die deelnemen aan
het kamp.

• Bij de parkeerplaats of het kamp staan medewerkers die een gezondheidscheck met de 
deelnemers uitvoeren. Indien je een van deze vragen met “Ja” moet beantwoorden, kun je 
helaas niet deelnemen aan het kamp. Zie voor meer informatie over de 
gezondheidscheck: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck


• Ouders/verzorgers van deelnemers van de jongste 2 kampen (leeftijd t/m 13) kunnen met 
hun kinderen mee naar het kamp om het bed op te maken, de kampleiding te spreken, 
etc. Houd hierbij 1,5m afstand tot alle andere deelnemers en kampleiding en maximaal 1 
huishouden tegelijkertijd in een tent.

• Ouders/verzorgers van deelnemers van de/het oudste kamp(en) (leeftijd 13+) kunnen ook
mee naar het kamp, maar volgen hiervoor de Walk-By looproute. Het is niet de bedoeling
dat ouders/verzorgers de tenten betreden. Meer informatie volgt hierover.

• We denken voor aankomst en vertrek nog na over tijdsblokken. Eventueel meer
informatie volgt.

• Er is voor ouders/verzorgers koffie-to-go beschikbaar voordat ze weer vertrekken.

• Er is voor ouders/verzorgers 1 toiletfaciliteit beschikbaar. Deze wordt aangegeven op het 
kampterrein.

• Het is dit jaar helaas niet de bedoeling om uitgebreid bij te kletsen met anderen op het 
Oase terrein. We organiseren zogezegd een “Kiss, Pray & Ride”!
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• Deelnemers van een kamp hoeven onderling geen afstand te houden. Ook niet tijdens het 
slapen. Bovendien is er voldoende natuurlijke ventilatie in de tenten aanwezig. Dit geldt
voor deelnemers t/m 16 jaar.

• Kampleiding hoeft geen afstand te houden tot deelnemers t/m 13 jaar. Bij oudere
deelnemers houdt de kampleiding 1,5m afstand, tenzij niet anders kan (bijvoorbeeld
EHBO).

• Mondkapjes zijn niet nodig. De kampleiding zal deze wel gebruiken indien zij dichterbij
moeten komen voor bijvoorbeeld het verlenen van EHBO.

• Kampleiding en KOP-team (alle volwassenen) houden onderling 1,5m afstand.

• Kokkies horen bij de KOP-bubbel en houden dus afstand tot alle deelnemers.
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• Let op goede (hand)hygiëne. In het kampprogramma zal extra tijd worden gereserveerd
voor het wassen van handen. We zorgen voor voldoende zeep en voor
desinfectiemiddelen in de grote tenten, bij de Berk en in het winkeltje.

• Alleen keukenpersoneel / KOP-personeel komt in de keuken en de Berk.

• Eten wordt door de kokkies naar de kampen gebracht en lege bakken worden door hen 
ook weer opgehaald.

Tijdens het kamp (2/2)



• Indien deze klachten bekend zijn bij jou t.g.v. hooikoorts, een allergie of een andere
chronische luchtwegaandoening én je hebt dit doorgegeven tijdens je aanmelding of later 
in de vragenlijst, dan kun je blijven deelnemen aan het kamp.

• Indien onbekende klachten en/of je had het niet vooraf doorgegeven: Je gaat in 
quarantaine op het kampterrein. We hebben hier een ruimte voor gereserveerd bij de 
oude keuken, naast het winkeltje.

• Je ouders/verzorgers worden gebeld en zij halen je z.s.m. op. 

• Noot aan ouders/verzorgers: zorg dat je bereikbaar bent tijdens het kamp en in staat bent
je kind(eren) op te halen indien dit nodig is.

• Thuis kun je je laten testen bij de GGD.
• Indien je je niet laat testen, dan volg je de gangbare richtlijnen van de Rijksoverheid, d.w.z.: 10 dagen in 

quarantaine én 24 uur klachtenvrij voordat je uit quarantaine kan.

• Test positief? De GGD start het bron- en contactonderzoek. Geef aan dat je op kamp was. 
Je kunt de contactgegevens van de coördinator (zie deelnemerslijst) doorgeven.

• Test negatief én 24 uur klachtenvrij? Dan ben je alsnog weer welkom op het kamp!

COVID klachten tijdens het kamp?



• Kom niet naar het kampterrein als je al klachten hebt voor vertrek.

• Indien je als ouders/verzorgers graag iets meer informatie over het kamp wil
(bijvoorbeeld omdat je kind(eren) voor het eerst gaat/gaan), neem dan contact op met de 
PL-er. De contactgegevens staan op de deelnemerslijst. 

• Eventueel is een bezoek voorafgaand aan het kamp aan het Oase-terrein mogelijk, zodat
je alvast kunt kijken hoe het eruit ziet. Neem contact op met de terreinbeheerder om dit
af te stemmen. 

• Ben je op zoek naar meer informatie? Dan kun je je richten tot de administratie:
• Hanneke Reumerman

• Mail naar: administratie@oasekampen.nl

• Houd onze website (oasekampen.nl) in de gaten. Hier plaatsen we eventueel aanvullende
informatie. Hier vind je tevens een “veelgestelde vragen” sectie met tips voor wat je mee 
moet nemen naar kamp.

En verder...
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