
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag lieve schatten! 

 

Goed nieuws, we mogen op kamp! Wat een opluchting! De data van de kampen zoals vooraf 

doorgegeven blijven dus hetzelfde (voor grootkamp:21-31juli). Iets minder goed nieuws, dit 

zal van iedereen de nodige aanpassingen vragen. Toch zullen we ons strikt aan deze 

aanpassingen moeten houden, we dragen als scouts een verantwoordelijkheid om de 

verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. In volgende alinea’s willen we jullie (leden en 

ouders) een beeld geven van wat de aanpassingen allemaal zullen zijn. Als er toch nog vragen 

zijn, aarzel zeker niet om de leiding of groepsleiding te contacteren!  

 

- Wie mag er mee op kamp? 

Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan. Behoor je tot een 

risicogroep? Dan mag je mee op kamp als je toestemming hebt van de ouders, voogd (bij 

chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts. Twijfel 

je of je al dan niet mee mag, contacteer dan zeker je huisarts. We willen er ook op hameren 

om de medische fiches goed in te vullen zodat de leiding op de hoogte is. Wijzigingen kort 

voor het kamp worden best nog even meegegeven bij vertrek. 

Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp? Dan mag je niet (meer) 

deelnemen.  

 

- Contactbubbels 

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten en slapen. Er zullen 

daarom “bubbels” gemaakt worden van telkens maximum 50 personen. Dit wil dus zeggen 

dat iedere tak in een bubbel terecht komt met de leden van de tak en de bijhorende leiding. 

Binnen een bubbel is social distancing niet noodzakelijk. De bubbels moeten zoveel mogelijk 

afstand houden, met een chic woord: bubbel distancing. Op het terrein en in de lokalen zullen 

we dan ook zoveel mogelijk met kleuren aanduiden wie zich waar kan begeven. Dit wil zeggen 

dat iedere bubbel sanitair zal toegewezen krijgen, eetplaats, materiaal en slaapplaats. 

Uiteraard gelden deze regels ook tussen de leiding onderling. Activiteiten worden zoveel 

mogelijk in openlucht gedaan. 

We begrijpen dat dit voor broers en zussen niet altijd even simpel zal zijn maar we vragen 

toch om op jullie tanden te bijten.  

De leiding houdt nauwgezet een contactenlogboek bij waarin zal staan wanneer er iemand 

van een bubbel in contact is gekomen met een andere bubbel of externe.  

 

 

 



- Handen wassen! En andere hygiëne. 

Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft 

ook tijdens het scoutskamp nodig. Daarnaast zullen we ook drillen met de leiding om voor 

iedere maaltijd de handen te wassen, ’s ochtends en ’s avonds en na ieder toiletbezoek. De 

fourage (kookploeg) zal ook strikte richtlijnen volgen bij het maken van het eten zoals het 

dragen van een mondmasker en handschoenen.  

Mondmaskers zijn niet nodig binnen de bubbel. Voor leden +12 jaar is dit wel nodig op het 

openbaar vervoer of moeten dit bij de hand hebben op een dagtocht. Daarom vragen wij om 

een mondmasker mee te nemen op kamp. Als er problemen zijn om een mondmasker mee te 

nemen, geef dan een seintje aan groepsleiding@scoutsevergem.be. 

Wij voorzien met de scouts voldoende hygiënisch materiaal zoals ontsmettingsgel en papieren 

zakdoeken. Daarnaast vragen wij ook aan de leden om een aantal papieren zakdoeken zelf 

mee te nemen.  

Wij treffen de nodige maatregelen maar rekenen ook op ieders verantwoordelijkheid zowel 

van ouder als lid. Hou er rekening mee dat er ondanks alle maatregelen toch een 

besmettingsrisico blijft bestaan. Hierbij benadrukken wij dat ouders de verantwoordelijkheid 

dragen indien zij hun kind(eren) meesturen op scoutskamp. Scouts en gidsen Vlaanderen is 

volop bezig met het uitwerken van een noodprocedure die de leiding de nodige kennis en info 

geeft over hoe om te gaan met eventuele COVID-19 patiënten op kamp. Als een lid besmet is 

met het virus,  worden de ouders gecontacteerd om het kind zo snel mogelijk op te halen. Het 

lid zal wanneer het wacht op zijn ouders, worden afgezonderd van de leden.  

 

- Vervoer 

Het vervoer van de contact bubbels zal apart verlopen. Dit zodat we apart op het openbaar 

vervoer kunnen en ons apart kunnen installeren in het lokaal/op het terrein.  

 

Wij passen de regels van scouts en gidsen Vlaanderen toe, zoals deze ons zijn opgedragen. 

Voor wie meer informatie wil over de algemene regels kan deze raadplegen op 

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

De voorbije maanden waren voor ons allemaal intens. Samen spelen wordt deze zomer 

waardevoller dan ooit. Daarom willen we ons sterk organiseren, zodat we binnen bepaalde 

limieten ons vooral grenzeloos kunnen amuseren. In bubbels van beperkte grootte, waarin we 

echt kunnen spelen en zo weer wat dichter bij elkaar kunnen zijn. 

We houden het veilig, maar gaan ons vooral dubbel en dik smijten. Een scout krijg je niet 

zomaar klein! We kijken er al naar uit om iedereen (van op 1,5 meter afstand) terug te zien! 

Als er nog  aanpassingen zijn, laten we jullie dit zeker tijdig weten. Daarom vragen wij ook de 

nodige flexibiliteit van jullie om hier op in te spelen.  

 

 

 

 

 

Een stevige (de meest stevige die we ooit al hebben gegeven) linker 

De leiding en groepsleiding 

 

mailto:groepsleiding@scoutsevergem.be
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen


 

Water  Aarde  Vuur Lucht 

 

Lang geleden leefden de vier naties in 

vrede samen 

Maar alles veranderde toen corona aanviel. 

Alleen de avatar, meester van alle vier de 

elementen, kon ze stoppen, maar toen de 

wereld hem het meeste nodig had  

verdween hij.  

 

Vele maanden gingen voorbij en toen 

kwam het goede nieuws dat we op kamp 

mochten. Een kamp in onze naties. Samen kunnen zijn binnen een natie 

is geweldig, maar er moet nog veel gebeuren voor 

we weer allemaal samen mogen spelen. Maar ik 

geloof dat het toch een geweldig kamp wordt. Bij 

deze is het thema duidelijk: we gaan op Avatar-

kamp (de tekeningversie uiteraard…).  Begin 

alvast met de afleveringen opnieuw te bekijken! In 

Avatar zijn er vier naties: aarde, vuur, water en 

wind.  Deze naties leven ieder apart, maar wel naast elkaar. Wij als 

jonggidsen zijn de water-natie!! 

 

Om er dan ook zo een geweldig kamp van te maken moet er natuurlijk 

eerst nog wat informatie worden medegedeeld. Vandaar dan ook dit 

boekje. Hierin vindt u info over het vervoer, de nodige spullen, de locatie, 

kortom alles om met de 4 naties in vrede samen apart te leven. 

 

 

 

Stevige linker 

Jullie geliefde jonggidsenleiding 



1. Datum 

Door de toch wel wat gecompliceerde LAT relatie van onze naties zullen ze ook niet op 

hetzelfde uur kunnen vertrekken. De precieze uren weten we nog niet aangezien dat zal 

afhangen van het aantal bubbels die zullen moeten gemaakt worden en de reservering die 

we daaropvolgend zullen moeten maken bij de NMBS. Wat we wel al zeker zijn is dat de 

verschillende groepen allemaal in de voormiddag van 21 juli vertrekken vanuit het station 

van Evergem. En ze zullen ook allemaal terugkomen in de namiddag op 31 juli ook in het 

station van Evergem. 

 

2. Locatie 
Het enige wat een bubbel wel mag binnenkomen is post. Daarvoor kan u sturen naar: 

 

Scouts Evergem: Tak + naam kind 

Courtil 4b  

6671 Gouvy 

 

3. Rugzakken 
Deze worden reeds door Appa naar het terrein gebracht. Dit jaar zullen de verschillende 

takken dit binnen een apart tijdslot moeten doen op 14 juli. De jonggidsen kunnen komen 

tussen 16u30 – 18u00 hun rugzak afzetten op de scouts. De jongverkenners doen dat 

tussen 18u15 – 19u45 en de givers tussen 20u – 21u30.  

 

4. Kostenraming 

 
De kampprijs dit jaar is 165 euro. 

Om ouders met meerdere kinderen in de scouts tegemoet te komen hebben wij een 2de en 

3de kind regel. Het eerste kind betaalt de volle pot, vanaf het 2e kind krijg je 15% korting. 

Het eerste kind betaalt dus 165 euro en het tweede kind betaalt 140,25 euro. 

Dit kan over verschillende takken (zowel grote als kleine takken) gespreid zijn, bv: een giver 

met een broertje bij de jongverkenners, dan betaalt de giver volle pot en de jongverkenner 

15% minder. Jullie kunnen dit bedrag overschrijven op volgend rekeningnummer BE64 3900 

5453 3152 met vermelding NAAM + TAK (JONGGIDS, JONGVERKENNER, GIVER, 

LEIDING) + GROOTKAMP 2018  

Inschrijven kan tot en met 1 juli. GELIEVE ZO SNEL MOGELIJK TE LATEN WETEN OF JE 

MEE GAAT DAN KUNNEN WIJ VERDER ONZE VOORBEREIDING TREFFEN. 

 

Let op: je bent pas correct ingeschreven wanneer: 

1. Het kampgeld overgeschreven is   

 



2. De medische fiche online is ingevuld via de groepsadministratie of werd doorgemaild de 

leiding 

 

Indien u financieel wenst geholpen te worden, mag u eveneens naar de leiding stappen. Er 

zijn binnen onze scoutsgroep mogelijkheden om tussen te komen. Financiële hulp kan ook 

anoniem, meer info vindt u hierover op de website:  

Https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/diversiteit/scouting-op-

maat   

 

5. Help! Wat moet er in mijn rugzak?? 

 

Wat neem ik mee? 

 

- LUNCH PAKKET EERSTE DAG 
- Algemeen 

Grote trekrugzak  

Klein rugzakje (meenemen op de dag zelf)  

- Kledij 
perfect Uniform (aan bij vertrek)  

MONDMASKER (aan bij vertrek) 

Stapschoenen  

Regenlaarzen  

Ander schoeisel (slippers of iets dergelijks) 

Kleren om te ravotten  

Korte/Lange broeken  

Warme truien  

T-shirts  

Regenjas  

Ondergoed  

Kousen (ook enkele goede stapkousen!) 

Zwemkledij  

Hoofddeksel (tegen de zon)  

Regenkledij  

Zonnebril  

Pyjama  

Knuffel/teddy beer  

- Toilet gerief 
Handdoek en Washandje  

Zeep en shampoo  

Zonnecrème en after-sun  

Muggenmelk (moet niet, is ongezond)  

Tandenborstel en tandpasta  

Zakdoeken  

Vuillinnenzak  

Persoonlijke hygiëne 

WC-rol 



 

- Eetgerei 
Drinkfles  

Gamel, bestek, drinkbeker  

1 pot choco/confituur/iets anders lekkers voor op de boterham  

- slaapgerief 
Slaapzak  

Luchtmatras (Wij vragen om een eenvoudige luchtmatras mee te nemen, graag de 

rood-blauwe. Dit omdat wij op gesjorde bedden slapen en andere matrassen hebben 

meer kans op scheuren. U kan deze matras online kopen of in de hopper winkel.)  

- Overige 
Spel kaarten of andere bezigheidsdingen voor op de trein  

Strips of roddelboekjes  

Zaklamp, zakmes  

Zakgeld (15 euro) (voor kaartjes)  

Keukenhanddoek  

Bol sjortouw (+- 75 meter, 3 draads)  

Verkleedkleren: Wat de jonggidsen betreft: alles wat hoort bij een water natie, meer 

inspiratie hieronder! 

 

 

Wat neem Ik niet mee? 

 

Gsm  
Andere technologische hoogstandjes...  
Drank  
Snoep  
Mama, papa  

 

Tips van ervaren trekkers: 

 
Een vuistregel voor het gewicht van je rugzak is dat hij niet meer mag wegen dan ongeveer 

20% van je lichaamsgewicht. Anders wordt het moeilijk en lastig om hem nog te dragen. Er 

zijn heel veel verschillende meningen over hoe rugzakken nu juist moeten gepakt worden. In 

bijna elk van die meningen is de hoofdregel dat je zware voorwerpen dicht tegen je rug 

houdt. Dit zorgt voor een optimaal evenwicht. 

De spullen die je eventueel overdag nodig hebt, steek je meer bovenaan in je rugzak, zoals 

regenjas en zaklamp (dan is die s’ avonds snel gevonden) 

Als er plaatsgebrek zou optreden in de rugzak kan je je slaapzak altijd stevig aan de 

buitenkant vastmaken 

Als dit je eerste kamp is met een trekrugzak, vraag je je waarschijnlijk af waar een degelijke 

trekrugzak te kopen valt die lang zal meegaan. Als leiding raden we aan een trekrugzak te 

kopen rond de 75 à 80 liter inhoud. Een zeer groot pluspunt zijn verstelbare draagriemen, 

die kan je verstellen als je groter wordt. 

De beste aanrader die we je kunnen geven is om samen met mama en of papa naar de 

Hopper, AS- adventure, Decathlon, een of andere kampeerwinkel te gaan en info te vragen 

aan de verkopers. Zij weten vast en zeker veel over rugzakken en zullen je wat modellen 



aanbieden om te testen. Als de rugzak goed zit, kan je overwegen om hem te kopen. Doe de 

rugzak dus zeker aan en test alle riemen voor je hem koopt.  

 

6. Verkleedtips! 

 

Blauw blauw blauw en nog eens blauw! Beeld je in dat het je 

superkracht is om het water te beheersen, en dat je ook aan iedereen wil 

tonen hoe goed je dat kan! Doe jullie best want het gaat echt 

suuuuuuper cool zijn als we allemaal zo verkleed zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Noodgevallen 

 
Bij dringende noodgevallen zijn we telefonisch bereikbaar. Het kan gebeuren dat er een 

leiding niet kan opnemen. Bel dan gerust naar een andere leiding of laat een bericht na en 

dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. De kans dat er (terwijl we op kamp zijn) op 

emails geantwoord wordt is klein. 

 

Jonggidsen 

Kaat +32 491 08 03 01 

Maarten 26 +32 468 24 30  

Rémi +32 479 43 54 30 

Marijn +32 470 48 50 44 

 

Jongverkenners  

Oberon +32 497 22 03 69 

Jacobe +32 494 41 48 62 

Jago +32 475 54 32 20 

Axelle +32 479 72 79 88 

Maxim +32 478 90 06 80 

 

Givers 

Emma +32 475 54 32 14 

Marthe R +32 471 78 67 55 

 

 

 

 

 

 


