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Dag lieve schatten!

Goed nieuws, we mogen op kamp! Wat een opluchting! De data

van de kampen zoals vooraf doorgegeven blijven dus hetzelfde.

We gaan dus nog steeds op kamp van 3 tot 10 juli. 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!

 

Wij hebben er alvast suuuuperveel zin in en kunnen niet wachten

om te vertrekken!

Veel virtuele kusjes en knuffels xoxo

Zoë, Luna, Jana, Floor, Liesbeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord



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. 



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. 

 

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. 

Handen wassen! En andere hygiëne.



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. 

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. Meer info zie verder. 



Praktische info
Vertrek 
Aangezien we echte toeristen zijn gaan we dit jaar met de trein op

kamp. Jullie worden 3 juli verwacht om 11 uur aan het station van

Evergem. Merk op dat dit anders is dan bij de kapoenen en welpen.

Dit om zoveel mogelijk in onze bubbel te kunnen blijven. Vergeet

zeker jullie kids-ID. Jullie worden verwacht in perfect uniform!

Na een week boordevol plezier keren we allemaal samen terug (enkel

met de kabouters!) met de trein en komen we aan om 16.36 aan het

station van Evergem. 

Aankomst

Bagage
De bagage mogen jullie dinsdag 30 juni op de scouts afgeven tussen

20 en 21 uur en weer komen halen 

op vrijdag 10 juli tevens tussen 20 en 21 uur.

Dit zijn andere uren dan bij de kapoenen en 

welpen om hier ook zoveel mogelijk in onze 

bubbels te kunnen blijven. Heeft u kinderen 

die in meerdere takken zitten, dan mag u 

kiezen tussen welke uren u de bagage afgeeft.

 

Gelieve ook jullie bagage te labelen met het 

bagagelint dat zich achteraan dit boekje bevindt.

Print dit af in KLEUR en bevestig dit stevig aan jullie 

bagage. Draag eventueel ook een mondmasker en

 vermijd zoveel mogelijk contact met andere ouders/kinderen.

Let op: zowel de uren voor het heengaan als in het terugkeren

kunnen nog wijzigen door de NMBS naargelang de richtlijnen

van de overheid. Moest dit het geval zijn, zullen we dit zeker

nog laten weten. Zonder tegenbericht mogen jullie er van

uitgaan dat de uren in het boekje correct zijn. 



In geval van nood kunnen jullie ons steeds bereiken op een van de

volgende nummers. Graag zouden wel benadrukken dat dit enkel

geldt indien noodsituaties. Het is niet de bedoeling dat we jullie via

deze weg up-to-date houden over jullie dochter. 

 

Luna          0472646175

Jana:         0471345247

Liesbeth    0487739769

Zoë           0477725924

Floor         0478945286

 

 

 

 

 

Kampthema
Het kampthema voor dit jaar is, zoals jullie wel al hadden kunnen

raden: TOERISTEN!! Neem dus maar jullie mooiste bloemenkettingen,

kleurrijke hemdjes, strooien hoedjes... mee! 

Noodnummers

Vragen
Indien jullie nog vragen hebben aarzel niet om een mailtje te sturen

naar kabouters@scoutsevergem.be

Chiro Mol-Millegem

Nachtegaalstraat z/n

2400 Mol

Adres



De kostprijs voor het kamp bedraagt 132 euro. Wanneer er nog

oudere broer of zus is die ook in de scouts zit en mee op kamp gaat,

is er een prijsvermindering (15%). De kampprijs bedraagt dan 112

euro. Dit kan over verschillende takken (zowel grote als kleine takken)

gespreid zijn. Gelieve het juiste bedrag met vermelding van naam +

tak over te schrijven naar BE75390054533051 voor 12 juni 2020. 

Gelieve ook een bevestingsmail te sturen naar

kabouters@scoutsevergem.be. 

 

Indien uw dochter extra medische aandacht nodig heeft tijdens het

kamp (pilletjes, allergieën, bedplassen, ...) of bepaalde

"eetrestricties” of “dieetrestricties” heeft (vegetariër, allergieën,

halal), laat deze dan ook even weten in de inschrijving-mail, indien

dit nog niet gebeurd is kan u ook de medische fiche in de

bijlage zetten.

 

 

Kostprijs

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-

opscouting/themas/diversiteit/scouting-op-maat

 

Indien je aangesloten bent bij een mutualiteit, kan je per jaar een

deel van de kampprijs terugkrijgen.

Hiervoor moet een formulier ingevuld worden, en afgegeven worden

aan de leiding. 



1 grote rugzak of valies

Klein rugzakje (meenemen op de dag zelf)

 Medische fiche (gelieve dit na te kijken online of dit nog in orde

is. Deze moet niet afgedrukt worden. Indien er nog latere

aanpassingen zijn laat dit dan aan ons weten bij vertrek. )

Kids-ID (verplicht, zonder ga je niet mee)

 Perfect uniform (aan bij vertrek, korte groene broek of rok, scouts

hemd en das!)

Stapschoenen ( ingelopen en met naam in!)

 Regenlaarzen

 Ander schoeisel (slippers of iets dergelijks)

 Kleren die vuil mogen worden

 Korte/Lange broeken

Warme trui

T-shirts

Regenjas

Ondergoed

 Kousen (ook enkele goede stapkousen!)

Zwemkledij

Iets tegen de zon (hoedje, pet, maakt niet uit!)

Zonnebril

Pyjama

Knuffel/teddybeer

Algemeen

Paperassen 

Kledij

 

 

 

 

Wat neem ik mee?



 Handdoek en Washandje

 Zeep en shampoo (biologisch, als dat kan)

 Zonnecrème en aftersun

 Muggenmelk (moet niet)

 Tandenborstel en tandpasta

 Zakdoeken

Vuillinnenzak (linnen zak, geen plastiek!)

 Drinkfles 1L (Gelieve deze duidelijk te naamteken!)

1 pot choco/confituur/speculoospasta

Slaapzak

Luchtmatras (wij vragen om een eenvoudige luchtmatras mee te

nemen, voor 1 persoon. Ook raden wij af om een intex matras mee

te nemen, deze nemen te veel plaats in)

Toiletgerief

Eetgerei

Slaapgerief

 

Verkleedkleren thema “Toeristen”

 Spel kaarten of andere bezigheden

 Strips of roddelboekjes

 Zaklamp

Op voorhand geschreven enveloppen + al reeds gekleefde

postzegels

Zakgeld (5 euro) (voor kaartjes)

 Lunchpakket voor de eerste dag

 Een rol toiletpapier

2 keukenhanddoeken

 Gsm

 MP3

 Andere technologische hoogstandjes...

Drank (water mag natuurlijk wel)

 Snoep

 Dure/ chique kleren

Allerlei

Wat neem je niet mee

 



- Steek jullie kleren in zakjes per soort of per dag. Zo worden ze niet

nat bij een lek of

raken ze niet door elkaar. Kinderen hoeven niet elke dag een verse

broek en trui aan te doen.

 

- Naamteken alle kleren, of het nu sokken, schoenen of een

luchtmatras is.

 

- Geef geen mooie of nieuwe kleren mee

 

- Hang niets aan je valies, loshangende dingen zijn heel vervelend bij

het vervoer en worden eraf gehaald.

 

- Hang een naam etiket aan uw valies zodat iedereen zijn valies

terugvindt. (zie achteraan boekje)

 

- Beperk de hoeveelheid kleren die u uw dochter meegeeft. Een

valies mag maximum 20 kilo wegen en hoeft niet groter te zijn dan

de valies van de leiding.

Hoe pak ik mĳn rugzak/valies?




