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Zoals beloofd… de volgende kampbrief!  

 

Daar zaten we, voor de televisie. Elk in zijn eigen living, toen de beslissing viel… WE MOGEN OP 

KAMP! Van een primeur gesproken zeg, ons eerste kamp en onmiddellijk corona-proof! Dat is eentje 

die we nooit meer zullen vergeten, dat weet ik nu al.  

Wat een ‘normale’ kampbrief zou moeten worden, is nu helemaal omgebouwd tot een kampboek. 

Voor we overgaan tot het inschrijven van jullie kinderen, vragen we onderstaande punten zeker te 

lezen.  

Hoe gaan we de corona-maatregelen aanpakken op ons scoutskamp?  

➢ Locatie 

Wij hebben gekozen om het kamp op te splitsen. Onze locatie leunt er niet toe om allemaal op 

hetzelfde terrein te leven én onze bubbels te respecteren. Onze bubbels hebben een 

maximumcapaciteit van 50 personen, daarom vonden we het vanzelfsprekend om per tak op kamp 

te gaan.  

 Kapoenen: 19 20 21 22 juli – 75 euro 

  Richt uur 19 juli: 10h (Locatie wordt nog meegedeeld) 

  Richt uur 22 juli: 14h (Afhalen ter plaatse)  

 Welpen: 15 16 17 18 juli – 75 euro 

  Richt uur 15 juli: 10h (Locatie wordt nog meegedeeld) 

  Richt uur 18 juli: 16h (Afhalen ter plaatse) 

 Jonggivers + Givers: 22 23 24 25 26 27 juli – 95 euro 

  Richt uur 22 juli: 13h30 (Rozenhoed vertrekken) 

  Richt uur 27 juli: 19h (Rozenhoed afhalen) 

Exacte uren en locaties voor vertrek en afhalen, worden nog meegedeeld in de takbrieven.  

Elke bubbel heeft zijn eigen leidingsploeg en fourageploeg mee. Zodat er zeker geen ‘bruggen’ zijn 

tussen verschillende bubbels. Tussen de kampen door wordt alles ontsmet en verlucht zodat alles 

super clean is voor de volgende tak.  

In onze bubbel hoeven we geen afstand te houden, dit wil zeggen dat we perfect ‘vrolijke vrienden’ 

kunnen zingen aan het kampvuur. Buiten onze bubbel moeten we dat natuurlijk wel doen.  
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➢ Administratie 

De medische fiche/ individuele steekkaart/ noem het zoals je wilt MAAR het moet in orde en up to 

date zijn. Dit wil zeggen dat de fiche zeker in 2020 moet geüpdatet zijn.  

Vanuit het verbond moeten we een contactenlogboek bijhouden. Dit houdt in dat alle contacten 

buiten onze bubbel worden geregistreerd:  

- Fourage die naar de winkel gaat 

- Postbode die te dichtbij komt 

- Tijdens een tocht komt een kapoen in contact met een ander kind 

- … 

De aanwezigheidslijsten worden verder uitgebreid en op papier afgeprint. Daarom is het belangrijk 

om de contactgegevens te controleren op de groepsadministratie.  

➢ Mijn kind is ziek geweest, mag het mee op kamp?  

Jullie als ouders beslissen helemaal zelf of je je kind meestuurt op kamp. Is je kind ziek geweest voor 

het kamp? Laat de dokter je helpen om een duidelijk ondersteunde beslissing te nemen of het al dan 

niet veilig is om je kind mee te sturen.  

➢ Er wordt een kind ziek op kamp, wat nu?  

In elke bubbel wordt een EHBO-verantwoordelijk aangeduid, dit wil zeggen dat deze persoon instaat 

voor alle kwaaltjes op kamp, vervoer naar het ziekenhuis of dokter indien nodig, … Wanneer een lid 

symptomen vertoont van Covid-19, wordt dit lid geïsoleerd. Ook hier is de EHBO-verantwoordelijke 

verantwoordelijk voor. Er werd een kant-en-klaar stappenplan uitgeschreven door het verbond om te 

doorlopen als deze situatie zich voordoet.  

➢ Hygiëne 

Er wordt sterk ingezet op hygiëne. Zo worden extra afwasplaatsen voorzien, alle leden moeten hun 

handen wassen aan het begin en het einde van de dag alsook voor alle maaltijden. Ravotten en vuil 

in je slaapzak kruipen, zit er dit jaar niet in. We voorzien elke dag was momenten zodat je helemaal 

fris in je tent kan kruipen.  

Contactoppervlakken worden dagelijks gepoetst met eco-vriendelijk ontsmettingsmiddel want de 

natuur is ook belangrijk hé. De slaapzaal van de kapoenen wordt dagelijks verlucht, alsook de tenten 

van de andere takken.  

Het materiaal dat gedeeld wordt, wordt tussen alle kampen door grondig ontsmet. Daarnaast zit er 

ook tussen elk kamp minstens één nacht zodat het ontsmettingsmiddel voldoende kan inwerken. 
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➢ Activiteiten 

Alle activiteiten gebeuren in buitenlucht. Er worden geen meerdaagse gedaan. Tochten mogen wel 

doorgaan maar overnachten gebeurt steeds op dezelfde locatie. Ook verplaatsen met de fiets mag, 

+12-jarige moeten wel steeds in het bezit zijn van een mondmasker.  

➢ Slaap 

Omdat vermoeidheid één van de symptomen is van Covid-19, wordt dit jaar sterk ingezet op rust. 

Kapoenen moeten 10 uren slaap hebben. Andere takken minstens 8 uren. Ook tussen de activiteiten 

door worden rustmomenten ingepland. Zo zal de siësta een vast ritueel worden in onze kampen.  

➢ Vragen?  

Elke tak voorziet een online vragenuurtje. Hier kunnen jullie jullie vragen talrijk afvuren op de 

leidingsploeg. Hou je vooral niet in! De link zal per tak binnenkort gedeeld worden via mail. Bij 

dringende vragen kan je altijd terecht op het e-mailadres van de groepsleiding: 

groepsleiding@scoutsengidsenlievegem.be 

 

 

  

mailto:groepsleiding@scoutsengidsenlievegem.be
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Nu alle officiële zaken zijn besproken, kunnen we overgaan tot de onthulling van ons kampterrein!  

 

We gaan op kamp naar…. Beekstuk 10. Waarschijnlijk zegt je dat niet veel. Maar zegt De Pinte je iets? 

Of gaat er een lichtje branden als ik zeg… Hopper-verblijf? Want we gaan namelijk logeren in 

Moerkensheide! (Adres: Beekstuk 10, De Pinte) 

 

 

De kapoenen zullen overnachten in een gebouw waar alle voorzieningen aanwezig zijn. De durvers 

mogen zeker eens een nachtje buiten proberen slapen in de tenten maar let op want sommige van 

de kapoenenleiding snurken wel héél luid! Let op, er zijn geen bedden aanwezig. Elke kapoen moet 

dus zijn matje/luchtmatras meebrengen.  

Welpen, jonggivers en givers slapen in tenten. Maar kunnen ook het gebouw gebruiken waar de 

kapoenen in hebben geslapen indien nodig.  

Gedetailleerde info mag je verwachten per tak. Zij lichten verder het vertrek- en afhaalmoment toe, 

materiaallijstje, thema, dagplanningen, … 

HIER KAMPEREN 

WIJ IN HET BOS! 
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Figuur 2: Terrein aan onze chalet, inclusief 
weelderig bladerdek.  

Figuur 1: Privéslaapzaal voor de kapoenen, exclusief 
vloerverwarming. 

Figuur 4: Luchtfoto van het terrein en het bos, 
getrokken door de astronauten van Elon Musk. 

Figuur 3: Het walhalla voor onze fouriers. 



 

BIKE BIKE BIK, HAP HAP HAP! EERSTE DE SOEP EN DAN DE PAP! GEEN BESTEK EN GEEN TALLOREN, 
OOK DE BUREN MOETEN ONS HOREN! BIKE BIKE BIK, HAP HAP HAP 

 
En dan rest is nog één belangrijke zaak… 3, 2, 1 én je kan INSCHRIJVEN!!!! 

Klik snel op onderstaande link, vul al je gegevens in en BOEM! Je bent ingeschreven voor ons EERSTE 

EN METEEN OOK CORONA-PROOF SCOUTSKAMP! Inschrijven kan tot het einde van de maand, 30 

juni.  

 

LINK: https://forms.gle/QFkqM6nCc8FPEpzn6 

REKENINGNUMMER: BE39 7390 1800 5019 + vermelding van naam lid en tak.  
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