
Beste ouders, beste leden  

Zoals jullie weten kan het kamp dit jaar doorgaan maar we moeten ons houden aan 

verschillende maatregelen. Om jullie al een idee te geven over het kamp, gaan we de 

belangrijkste maatregelen al meedelen. De exacte uren zullen we pas meedelen in het 

groepsboekje.  

De belangrijkste regel waar we ons aan moeten houden is dat we met bubbels van 50 personen op 

kamp gaan. We gaan wel allemaal samen op kamp maar in aparte bubbels. Binnen deze bubbels 

moeten de regels van social distancing niet gerespecteerd worden. De verschillende bubbels zullen 

geen contact met elkaar hebben, als dit toch nodig is moet de regel van social distancing wel 

toegepast worden.  

Wij hebben het kamp georganiseerd zodat er altijd afstand kan gegarandeerd worden tussen de 

bubbels. Er zullen enkel spelletjes worden gespeeld binnen de bubbels zelf.  

Leden & leiding zullen opgesplitst worden in 4 bubbels:  

1. Kapoenen & welpen  

2. Kabouters, kookploeg, groepsleiding & materiaalleiding 

3. Jonggidsen & Jongverkenners 

4. Gidsen, Verkenners & Jins 

Om de voorbereidingen & het kamp vlot te laten verlopen moeten er wel afspraken en regels 

gemaakt worden. Wij vragen dan ook dat iedereen zich aan deze afspraken en regels houdt, zodat 

we er een leuk en veilig kamp van kunnen maken.  

Bagage 

• De bagage binnenbrengen zal dit jaar gebeuren op dinsdag 14 juli. Elke bubbel heeft een 

apart uur dat de bagage moet  worden binnengebracht.  

 

• Slechts 1 ouder mag de bagage binnenbrengen met mondmasker & handschoenen aan.  

 

 

• Meerdere kinderen? Dan brengt u alle bagage van al u kinderen mee op het uur van u 

‘jongste kind’.  

 

• Er zal leiding aanwezig zijn om jullie te helpen,  deze zullen ook steeds een mondmasker en 

handschoenen dragen.  

 

• De locatie en shiftverdeling worden later meegedeeld in het groepsboekje 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vertrek 

• Het vertrek zal plaatsen vinden op vrijdag 17 juli in de voormiddag. De kapoenen vertrekken 

op dinsdag 21 juli ook in de voormiddag.  

 

• Elke bubbel zal een apart uur krijgen om te vertrekken. Wij vragen ook om zeker op tijd te 

komen bij het vertrek zodat er geen bubbels met elkaar in contact kunnen komen.  

 

• De kapoenen, kabouters & welpen zullen te voet naar het kampterrein gaan. Vanaf de 

jonggivers zullen de leden met de fiets op kamp gaan.  

 

• Aan het lokaal zelf zullen ook geen ouders mogen wachten, de leden mogen enkel worden 

gebracht, maar ouders mogen niet mee uitstappen of aan het lokaal komen.   

 

• We vragen ook om al de leden aan dezelfde kant van het scoutslokaal af te zetten. Dit zal via 

de oprit van het lokaal zijn en niet via het speeltuintje.  

 

• Leden & leiding mogen geen ziektesymptomen vertonen gedurende de 5 dagen voor vertrek 

op kamp. De verantwoordelijkheid bij minderjarige kinderen ligt bij de ouders.  

 

 

• Wanneer een lid tot een risicogroep behoort, kan hij/zij nog steeds mee op kamp als dit 

onder controle is door medicatie of toestemming van de huisarts.  

 

Het kamp: 

• Het terrein zal worden opgedeeld in verschillende vlakken, één vak per bubbel. Iedere 

bubbel zal zijn eigen sanitair (toiletten & wasgelegenheid) hebben en een eigen speelveld.  

 

• Het sanitair zal elke dag gereinigd worden, een hygiëne verantwoordelijke per tak zal hier op 

toe zien.  

 

• Iedereen zal een vaste routine ontwikkelen om de handen te wassen. Dit zal gebeuren na 

iedere activiteit, voor -en na het eten, na elk toiletbezoek bij hoesten & niezen… De leiding 

zal hier ook op toezien dat de leden dit zeker doen.  

 

 

• De traditionele tweedaagse zal dit jaar vervangen worden door een dagtocht.  

 

• De kookploeg zal altijd koken voor jongere takken en af en toe voor de andere takken. Zij 

zullen steeds koken met een mondmasker & handschoenen. Vanaf de jonggivers zal het eten 

gebracht worden & dit steeds door dezelfde twee personen. Het keukenmateriaal blijft 

binnen de bubbels.  

 

 

• Vanuit het verbond wordt ook aangeraden om 2 rustmomenten per dag te voorzien ipv 1 

platte rust ’s middags. 



 

• Dit jaar zal er een logboek worden bijgehouden per tak. De verantwoordelijk hiervoor zal 

steeds moeten opschrijven wanneer er een persoon binnen hun bubbel komt (bvb de 

groepsleiding als dit nodig is). Dit wordt na het kamp nog 1 maand bijgehouden om aan 

contact tracing te kunnen doen.  

• Wanneer er een vermoeden van besmetting zou zijn is er een quarantaine tent voorzien per 

bubbel. Iemand van de leiding zal met bescherming het kind naar deze ruimte begeleiden. 

Het kind wacht dan samen met de leiding totdat de ouders zijn gearriveerd.  

 

• Het kind mag niet meer terug komen naar het kampterrein, ook al heeft het negatief getest.  

 

 

• Voor kleinere ongelukjes zal de EHBO per bubbel worden georganiseerd, maar ook de 

centrale EHBO blijft beschikbaar.  

Na het kamp  

• Iedereen zal terug keren op zondag 26 juli naar het lokaal. De terugkeer zal ook gebeuren per 

bubbel. De uren dat de kinderen opgehaald mogen worden zullen in het groepsboekje staan. 

Hier vragen wij ook om steeds stipt te komen op het juiste uur.  

 

• De bagage zal terug mee komen via de containers en zal maandag 27 juli opgehaald mogen 

worden door de ouders. 

 

 

• Hiervoor zullen de uren per bubbel terug in het groepsboekje komen te staan.  

 

• Hier gelden ook dezelfde regels als voor het kamp: 1 ouder met mondmasker en 

handschoenen.  

 

• Ook leiding zal hier een mondmasker en handschoenen dragen  

 

Het inschrijvingen en betaling voor het kamp zullen binnenkort op de site worden gezet. Het 

groepsboekje volgt ook nog.  

Wanneer u nog vragen hebt over het kamp, mag u ons contacteren.  

Een stevige linker,  

De groepsleiding  

 

 

 


