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Beste leden , ouder(s), leiding ,

Na  lang wachten , kregen we te horen dat de zomerkampen effectief mogen

plaatsvinden , ook in tijden van corona . Goed nieuws ! Echter aan dit goede

nieuws zitten vele maatregelen verbonden , die voor een grote scoutsgroep

als de onze niet al te voor de hand liggend zijn . Het kamp afzeggen , was

allicht geen optie . Zo zijn we gaan puzzelen om voor al onze leden en leiding

toch nog een "geslaagd" kamp te organiseren . Desondanks de netelige

zoektocht , hebben we een haalbare en prettige oplossing gevonden . 

In  dit document vind je alle algemene regels en afspraken omtrent het

kamp . Deze kan je ook terugvinden op de website van Scouts & Gidsen

Vlaanderen . We willen duiden op het belang van deze afspraken , alleen

wanneer deze volledig gerespecteerd worden , kunnen we op kamp . 

Daarnaast vind je in deze bundel de algemene planning . In het kort , zal het

kamp opgesplitst worden in 2 aparte weken . Zo verkleinen we de kans op

besmettingen en heeft elke tak/bubbel voldoende speelveld . Wie wanneer op

kamp gaat en de bijhorende uitleg , vind je verder in het document terug . 

Alle afspraken omtrent praktische zaken als vervoer, paklijst, etc. vind je

eveneens in dit document terug . 

Hopelijk krijgen jullie aan de hand van deze bundel een duidelijke kijk op

kamp 2020 . Probeer alles zorgvuldig te lezen en/of meerdere malen door te

nemen . 

Indien er nog onduidelijkheden zijn en/of je bijkomende vragen hebt , kan je

een mail sturen naar groepsleiding@scoutsoelegem.be . 

Een stevige scoutslinker ,

De groepsleiding 
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Hoe weet u of uw kind tot een risicogroep behoort? In bijlage

vindt u een document 'risicogroepen pediatrie ' waar u deze

informatie kan vinden .  

LET OP : eender welke ziektesymptomen gelden hier , dus niet

alleen symptomen die duiden op corona .  

Iedereen mag mee , met en zonder bijzondere noden , als dat veilig kan .

Behoort het lid tot een risicogroep? 

Dan mag dit lid mee op kamp mits toestemming van de ouder

en/of huisarts . 

Is het lid ziek geweest voor de start van het kamp? 
Indien dit minimaal 5 dagen voor de start was , mag dit lid NIET

mee . Ook broers en/of zussen mogen niet meer mee . 

Indien het contact nodig is , moet dit op 1 ,5 meter en met

mondmasker (voor +12 jarigen). Dit is bijvoorbeeld wanneer

het lid naar de EHBO moet . 

De leden komen ook niet in contact met de fourage . M .a .w . ze

mogen niet naar de fouragetent gaan . Het eten wordt telkens

in de bubbel afgezet door een fouragelid . 

Bubbels mogen niet in contact komen met elkaar of met

externen . M .a .w . het lid mag niet met zijn/haar broer(s) en/of

zus(zen) in contact komen . Dit geldt ook voor koppels .

Kampen mogen doorgaan indien dit kan in bubbels van

maximaal 50 leden . Binnen zo 'n bubbel is contact met elkaar

mogelijk , moet je geen afstand nemen en geen mondmaskers

dragen . LET OP : ook binnen de bubbel wordt er aangeraden

onderling contact te vermijden = bubble distancing . 

WIE MAG MEE?

CONTACTBUBBELS
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Er wordt handzeep voorzien , die bij ieder kraantjesbezoek

gebruikt moet worden . 

Er worden papieren handdoeken voorzien voor de leden om

hun handen mee af te drogen . Indien er toch een gewone

handdoek gebruikt wordt , mag deze geen tweede keer

gebruikt worden , tenzij deze na gebruik gewassen wordt . 

Er worden zakdoeken voorzien . Toch vragen we om extra zak-

doeken van thuis uit mee te nemen . 

Op een scoutskamp is persoonlijke hygiëne niet altijd evident te handhaven ,

maar dit keer is het belangrijker dan ooit . 

Handen wassen 

Er wordt op gehamerd extra veel de handen te wassen (bv . na

ieder spel , voor en na iedere maaltijd , na ieder wc-bezoek . . .).

Uiteraard zal dit mede door de leiding in goede banen worden

geleid . 

Niezen en/of hoesten
Indien je moet niezen , gebruik je een zakdoek . Daarna gooi je

deze meteen in een goed afgesloten vuilzak . Geen zakdoek? Dan

nies je in je elleboogholte . Bij hoesten doe je dit ook . 

Intens contact = noodzakelijk contact tussen personen uit twee

verschillende bubbels (bv . wanneer iemand gewond raakt).

Zoals eerder vermeld moet hier social distancing toegepast

worden (1 ,5 meter afstand) en moet elke +12 jarige een

mondmasker dragen . 

PERSOONLIJKE HYGIENE

HYGIENE BIJ INTENS CONTACT

Toch raden we aan , betreffende duurzaamheid , het lid een

herbruikbaar mondmasker mee te geven . LET OP : deze moet na ieder

gebruik gewassen worden . 

Na dit intens contact moet je vermijden je gezicht aan te raken en

meteen je handen gaan wassen met zeep .
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RUST

Kraantjes en toiletten 

Terrein afbakenen 
We houden de bubbels gescheiden door het terrein op te delen in meerdere

terreintjes . Deze worden afgebakend (hoogstwaarschijnlijk met rood-wit lint).

Het is niet de bedoeling dat je de afbakening oversteekt . 

Per bubbel moeten aparte kraantjes en toiletten voorzien worden . 

Tenten  
Leden van dezelfde bubbel mogen in dezelfde tenten slapen . De aantallen

blijven hetzelfde als andere jaren . Dit vormt echter geen probleem ! We

nemen hiervoor volgende maatregelen :

Verluchten
Tenten moeten dagelijks verlucht worden . 

Ontsmetten tenten 
De leden van deel 2 slapen in de tenten die de leden van deel 1

reeds gebruikten . Zo worden ze op de wisseldag grondig gekuist

en ontsmet . We focussen ons hier op de contactoppervlakken , als

tentpalen , grondzeilen , tentflappen . . . 

Er worden meer rustmomenten voorzien in een dag . 

Zorg ervoor dat wanneer je gaat slapen , je dit meteen doet . En als de

leiding vraagt om te zwijgen , je dit uiteraard ook doet . Slaap is heel

belangrijk ! Als je wil praten , heb je daar genoeg tijd voor in de loop van

de dag

Vermits vermoeidheid een symptoom is van het corona-virus ,

hameren we erop dat de leden voldoende rust nemen .

Uiteraard is dit mee de taak van leiding om dit in goede banen

te leiden .

INFRASTRUCTUUR
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Het lid gaat in afzondering . Op het terrein wordt zo een plaats voorzien

waar de persoon in kwestie in "quarantaine" gaat . 

De ouder(s) komen het lid ophalen . 

De ouder(s) gaan verplicht met het lid naar de huisarts . 

De huisarts maakt uit of het lid getest moet worden .

De uitslag van het doktersbezoek en/of de test wordt gecommuniceerd

met de groepsleiding . 

Het lid test negatief . De bubbel waarin het lid zat , kan op kamp blijven . 

Het lid test positief . De bubbel waarin het lid zat , moet meteen naar

huis . M .a .w . het kamp stopt voor die bubbel . De andere leden uit die

bubbel moeten ook allen een test ondergaan . 

Wanneer iemand op kamp , binnen een bubbel , ernstig ziek wordt , valt de

scouts terug op de noodprocedure . Deze loopt als volgt : 

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

a .

b .

50 beschermende mondmaskers (3-lagig) 

3 x 300ml vloeibare handzeep (+ 3 x 500ml navul) 

1l handonstmettingsgel 

3 dozen zakdoeken

750ml dettol allesreiniger (spray) (+ 2l navul) 

2 x 275m papier op rol 

4l allesreiniger dettol 

Om extra veilig op kamp te kunnen gaan , heeft de scouts hygiënepakketten

voorzien . 1 pakket geldt voor 1 bubbel voor 10 dagen . Om een zicht te geven

op de inhoud van deze pakketten , vind u hier een opsomming : 

NOODPROCEDURE 

Er wordt een contactenlogboek bijgehouden voor iedere

bubbel . Hierin wordt ieder intens contact opgeschreven .

Ook de personen die intens contact hadden met iemand

van de besmette bubbel zullen naar huis moeten keren . 

HYGIENEPAKKETTEN
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duur : maandag 3 augustus - zaterdag 8 augustus 

vervoer heen (3/8): de ouders brengen de leden tot aan het kampterrein . 

LET OP : de aankomsturen verschillen van tak tot tak . Deze zijn :

welpen : 09u00
jonggidsen : 10u30
jongverkenners : 11u30

Wanneer de leden worden afgezet zal dit gebeuren als een soort 'kiss &

ride ' . Zo minimaliseren we intens contact tussen leiding en ouders . We

vragen aan de ouders om hier verplicht voldoende afstand te houden

en een mondmasker te dragen (bv . bij het afgeven van een (kids)ID of

medicatie). 

vervoer terug (8/8): de leden gaan met de bus terug naar huis . 

De leden nemen per bubbel/tak een bus richting Oelegem . De bussen

zullen rond 13u-14u aankomen .   

LET OP : de bussen komen allen op een andere plaats in Oelegem aan .

Zo mixen we de bubbels niet en minimaliseren we intens contact

tussen vele ouders . De plaatsen zijn :

welpen : parking Parochiezaal
jonggidsen : parking Jeugdhuis Basta
jongverkenners : parking Vrieselhof

Het kamp zal dit jaar voor iedereen 5 volledige dagen duren . Zo wordt het

eigenlijke kamp verdeeld in 2 kampen : deel 1 en deel 2 . Wie wanneer op

kamp gaat vindt u hieronder terug . Hetzelfde geldt voor de regelgeving i .v .m .

vervoer . 

DEEL 1: welpen, jonggidsen en jongverkenners 

INDELING KAMP EN LEDEN

SCHEMATISCHE PLANNING DEEL 1

  ma 3 aug    di 4 aug    wo 5 aug    do 6 aug    vr 7 aug     za 8 aug    

    BEGIN                                                                             EINDE
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duur : zaterdag 8 augustus - donderdag 13 augustus

vervoer heen (8/8): de ouders brengen de leden tot aan het kampterrein . 

LET OP : de aankomsturen verschillen van tak tot tak . Deze zijn :

kapoenen : 15u30
kabouters : 17u00

Wanneer de leden worden afgezet zal dit gebeuren als een soort 'kiss &

ride ' . Zo minimaliseren we intens contact tussen leiding en ouders . We

vragen aan de ouders om hier verplicht voldoende afstand te houden

en een mondmasker te dragen (bv . bij het afgeven van een (kids)ID of

medicatie). 

LET OP : de gidsen en verkenners gaan zoals ieder jaar met de fiets .

Beide takken spreken om 13u af aan de parking van de parochiezaal .
Daar lunchen ze samen , vermits ze samen in een bubbel zitten . Om 14u

vertrekken ze met de fiets .

vervoer terug (13/8): de leden gaan met de bus terug naar huis . 

De leden nemen per bubbel/tak een bus richting Oelegem . De bussen

zullen rond 13u-14u aankomen .   

LET OP : de bussen komen allen op een andere plaats in Oelegem aan .

Zo mixen we de bubbels niet en minimaliseren we intens contact

tussen vele ouders . De plaatsen zijn :

kapoenen : parking Parochiezaal
kabouters : parking Vrieselhof

LET OP : de gidsen en verkenners gaan met de fiets terug naar huis . De

verwachte aankomsttijd in Oelegem is 17u . Hou zeker de FB in het oog !

DEEL 2: kapoenen, kabouters, gidsen en verkenners  

SCHEMATISCHE PLANNING DEEL 2

   za 8 aug    zo 9 aug   ma 10 aug  di 11 aug    wo 12 aug  do 13 aug    

    BEGIN                                                                             EINDE
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Wat als het lid broer(s) en/of zussen heeft uit het andere deel? 

Wat als het lid broer(s) en/of zussen heeft die vroeger/later
moeten aankomen? 

Mag carpoolen? (NIEUW) 

Velen onder jullie hebben waarschijnlijk gemerkt dat zaterdag 8 augustus

een dag is van komen en van gaan . Deel 1 vertrekt 's ochtends richting huis

en deel 2 komt 's namiddags aan . De tijd tussen deze gebeurtenissen is

bestemd voor de opruim en opkuis van het terrein . Zo garanderen we een

hygiënisch kamp in tijden van corona . 

Dit zou geen probleem mogen zijn . Je kan als ouder zowel een lid van

deel 1 verwelkomen in Oelegem rond 13u-14u , als een lid van deel 2

brengen naar het kampterrein en hier ten vroegste om 15u30 zijn . We

hopen dat dit mits een beetje planning wel zal lukken .  

We voorzien voor de leden die moeten wachten een apart terreintje tot

de andere leden aankomen . De takleiding vergezelt de kinderen in de

tussentijd . Je kan als ouder ook even blijven wachten , moest dit nodig

zijn , maar dit proberen we echter te vermijden . 

Indien dit het geval is , stuur je een mail met de naam van het lid naar

groepsleiding@scoutsoelegem.be . 

Het mag dus niet , tenzij het lid reeds in een bubbel zit met een ander

lid . Indien het lid in meerdere bubbels zit (bv . opvang , vrienden waar je

ervoor ook samen mee in een bubbel zat . . .) mag dit absoluut niet !

Indien je een ander lid meeneemt in de auto , dien je als ouder een

mondmasker te dragen . Is dit andere lid +12 jaar? Dan dient deze ook

een mondmasker te dragen . 

Ook voorzie je als ouder best een goede handhygiëne . Laat alle

inzittenden zeker voor en na de autorit hun handen wassen . Neem

eventueel ontsmettingsmiddel mee .

WISSELDAG (ZA 8 AUG)
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Wouterdag, jonggiverdag, giverdag

Groepsdag 

Bezoekdag 

Durverstocht

Totemisatie givers 

Totemisatie - nachtwacht 

Dauwtrip 

24-urenspel - nacht 

Tweedaagse 

Groot kampvuur 

Alle speciale dagen/activiteiten , waarop de leden eventueel in intens contact

zouden kunnen komen met iemand uit een andere bubbel of een externe ,

mogen niet plaatsvinden . Deze dagen zijn : 

De leden mogen niet huis aan huis gaan om hun totemisatie-opdracht

uit te voeren . Ze mogen ook niet zonder leiding opstap . LET OP : deze

activiteit zal wel doorgaan , alleen op een corona-vriendelijke manier . 

Vermits de leden genoeg slapen nodig hebben , mogen activiteiten niet

in de nacht doorgaan . We voorzien een alternatief waardoor de leden

nog genoeg nachtrust krijgen . 

Eendaagse mag wel doorgaan , mits begeleiding van de leiding . Op

eendaagse moet je als +12 jarige een mondmasker meenemen voor het

geval dat je toch in intens contact komt met een externe . LET OP : op

eendaagse mag je niet binnengaan in een winkel . 

SPECIALE DAGEN
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heen : de bagage gaat mee met de auto . 

terug : de bagage gaat mee met de bus . 

gidsen en verkenners 

bagage inleveren : donderdag 30 juli

gidsen : 19u30

verkenners : 20u30

bagage afhalen : dinsdag 18 augustus 

gidsen : 19u30

verkenners : 20u30

Dit jaar gaan de koffers van de leden niet mee met de containers , behalve die

van de de gidsen en de verkenners . De regelgeving loopt als volgt : 

Vermits  deze leden fietsen naar het kampterrein gaan de koffers van

deze takken WEL mee met de containers . Zoals ieder jaar komen zij

hun koffer afgeven aan de meisjeslokalen . LET OP : de uren verschillen

van tak tot tak . Deze zijn :

Hieraan zijn ook enkele regels verbonden . Wanneer je je bagage komt

afgeven draag je een mondmasker . Zorg er ook voor dat je je handen

hebt gewassen . De leiding die jullie hier verwelkomt zal hetzelfde

doen . We willen hen "beschermen" aangezien zij die week reeds in een

bubbel zitten met alle leiding . 

LET OP : de paklijst kan je vinden verderop in dit document ! Deze is zodanig

aangepast en/of vervolledigd aan de corona-maatregelen . 

BAGAGE 



SPECIFIEKE
REGELGEVING

12

Fietsenkeuring 

gidsen : 28/7 tussen 20u en 22u .

verkenners : 29/7 tussen 20u en 22u . 

Extra fietsverzekering 

Wat is de kostprijs?

Hoe deze verzekering aanvragen? 

LET OP : lichamelijke schade door een ongeval/valpartij is standaard

verzekerd door onze verzekeringspolis . 

Om de fietstocht naar Pelt vlekkeloos te laten verlopen , zorg je ervoor

dat je fiets volledig in orde is . Dit met een werkende bel , opgepompte

banden , goede remmen , etc . Laat je fiets desnoods nakijken door een

fietsenmaker . 

De fietsencontroles zullen op volgende momenten doorgaan : 

Lukt het niet om op deze momenten aanwezig te zijn? Laat dit weten

aan jullie takleiding , zij helpen jullie verder . 

Ook hier gelden dezelfde regels als bij het inleveren van de bagage . Dit

zijn : een mondmasker dragen en handen wassen . 

De scouts biedt een extra fietsverzekering , die je kan afsluiten . Deze is 

niet verplicht , maar zeker aan te raden . Zo ben je voor een klein bedrag

verzekerd tegen accidentele schade , diefstal , vandalisme . . . 

Maximum 1% van het aankoopbedrag van de fiets . 

Via onze website : www .scoutsoelegem .be/fiets . Al onze formulieren

zijn beschikbaar van 1 juli t .e .m . 21 juli . Na de aanvraag krijg je een

bevestiging waarin je de betaalgegevens eveneens terugvindt .

FIETSINFO (GIVERS) 
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Adres

Mogen leden, uit andere bubbels, naar elkaar brieven sturen? 

Uiteraard  mag er zoals ieder jaar een postkaartje of brief verstuurd worden

naar de leden . Alleen dit jaar vragen we op GEEN postpakketten op te sturen

met allerlei leuke dingen in , als boekjes , snoep . . . Deze kunnen meer kans op

besmetting veroorzaken door de grotere contactoppervlaktes . 

<voornaam + naam lid>

Scouts en Gidsen Oelegem - <tak lid>

Geuskens 58

3910 Pelt 

Dit mag niet . We hebben niet de nodige middelen om dit corona-proof

te doen . Waarom mogen brieven van thuis dan wel? Bpost heeft eigen

maatregelen om post te ontsmetten . Een goede hygiene is hier dus

sowieso gegarandeerd !

POST

IN GEVAL VAN NOOD

LET OP : rijd niet meteen naar het kampterrein . 

LET OP : probeer niet rechtstreeks de takleiding te bellen . 

In geval van nood of voor zeer dringende gevallen kan je contact opnemen

met de KAMPGSM: 0470/33.64.28 .
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Waar kan je het formulier vinden? 

Tot wanneer kan je je inschrijven? 

Wat moet je invullen? 
gegevens lid 

contactgegevens - in geval van nood 

contactgegevens - huisarts 

activiteiten waar u kind niet aan mag deelnemen

aandachtspunten 

vaccinaties

opmerkingen 

LET OP : door de online inschrijving geef je toelating dat jouw kind mee

op kamp gaat met Scouts & Gidsen Oelegem vzw !

LET OP : door de online inschrijving geef je in geval van hoogdringend-

heid de toelating aan de behandelende geneesheer om naar best

vermogen te handelen . Hij mag al de medische behandelingen en

tussenkomsten toepassen die hij noodzakelijk acht !

LET OP : door de online inschrijving geef je toelating aan de leiding om

bij hoogdringendheid vrij verkrijgbare pijnstillende of koortswerende

medicatie toe te dienen aan mijn kind !

Dit jaar zal die leiding niet huis aan huis langsgaan voor de inschrijvingen .

Deze zullen online plaatsvinden . Zo hebben we voor jullie een inschrijvings-

formulier opgesteld . Hier vullen jullie , zo correct mogelijk , de welgekende

medische fiche in . 

Via volgende link : https ://www .scoutsoelegem .be/kampinschrijving 

De inschrijvingen lopen van woensdag 1 juli t .e .m . dinsdag 14 juli . 

INSCHRIJVINGEN
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Tot wanneer kan je betalen? 

Wijziging kampprijs

Hoeveel bedraagt deze nu? 

Het overschrijvingsformulier voor de betaling van het kamp vinden jullie ook

bij het inschrijvingsformulier . 

Ten laatste woensdag 15 juli verwachten we de betaling van het kamp-

geld . 

De kampprijs is voor dit jaar gewijzigd . We doen dit vermits onze vaste

kosten voor het kamp blijven en omdat we ook extra kosten moeten

financieren . Daarnaast hebben we dit jaar geen inkomsten van de BBQ . 

Ieder lid betaalt evenveel , dit is 115 EURO (ook de kapoenen). Vanaf

een derde broer/zus betaal je 100 EURO . 

KAMPGELD 



PAKLIJST
DEEL 1

16

AANKOMST
kleine rugzak 

lunchpakket (enkel deel 1)

drinkenbus 

(kids)ID 

eventuele medicatie + uitleg 

uniform aandoen ! 

(af te geven aan leiding bij 'kiss & ride ')

(af te geven aan leiding bij 'kiss & ride ')

KLEDING 
shorts 

lange broeken

t-shirts/topjes

truien (ook dikke truien voor 's avonds) 

ondergoed 

kousen 

regenjas 

zwembroek/bikini

SPECIALE KLEDING 
kleding die extra vuil mag worden (eventueel in de vuilbak mag) 

verkleedkledij in thema (zie kampjoepie)

SCHOEISEL
stapschoenen 

speelschoenen 

botten 

slippers 

SLAAPGERIEF 
pyjama (indien gewenst) 

veldbed (kapoenen , kabouters , welpen) 

luchtmatras (jonggidsen , jongverkenners , gidsen , verkenners) 

slaapzak 

extra dekentje 

kussen 

knuffel 
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EETGERIEF 
bestek (mes , vork , lepel , kleine lepel) 

beker 

aardappelmesje 

bord/gamel 

3 keukenhanddoeken (verplicht !) 

TOILETGERIEF 
tandenborstel 

tandpasta 

beker 

douchegel (bij voorkeur biologisch afbreekbaar)

shampoo (bij voorkeur biologisch afbreekbaar) 

washandje

kleine handdoek

grote handdoek

zwemhanddoek 

kam/borstel

muggenzalf (eventueel ook tegen teken) 

zonnecrème

aftersun 

zakdoeken

ALLERLEI
zaklamp 

wasknijpers 

schrijfgerief (papier , pen , adressen , postzegels) 

linnen zak (voor de vuile was) 

strips (voor tijdens de platte rust) 

EXTRA HYGIENE 
washandje

kleine handdoek

grote handdoek

zakdoeken 

3 stoffen mondmaskers (+12 jarigen) 
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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN 

DE AMBRASSADE 

https ://www .scoutsengidsenvlaanderen .be/corona/de-zomerkampen  

https ://ambrassade .be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faq-ouders
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RISICOGROEPEN PEDIATRIE (PAG 2)
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RISICOGROEPEN PEDIATRIE (PAG 3)
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