
Belangrijke last minute info i.v.m. het 
zomerkamp en corona 

Binnen een tweetal weken is het eindelijk zo ver: we mogen op zomerkamp! Aangezien het voor 
iedereen vreemde tijden zijn en de maatregelen in verband met corona ook voor ons heel veel 
veranderd zijn de laatste tijd, zetten we in deze brief graag nog eens alle belangrijke informatie op een 
rijtje. 

Op voorhand 

A Kinderen mogen enkel mee op zomerkamp indien ze tot vijf dagen op voorhand 
symptoomvrij zijn. 

Het is belangrijk dat je gedurende de vijf dagen voor het scoutskamp goed in de gaten houdt of jouw 
kind symptomen van het coronavirus vertoont. Indien kinderen in die periode koorts maken of andere 
symptomen vertonen mogen zij niet mee op zomerkamp. 

BELANGRIJK: Ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wij begrijpen dat het in dat geval niet 
gemakkelijk is om die situatie aan uw kind uit te leggen, maar wij rekenen hier op eerlijkheid en 
goodwill van de ouders naar ons toe. 

A We rekenen op eigen vervoer om op de kampplaats te geraken. 

Scouts & Gidsen raadt aan dat kinderen met hun ouders naar de kampplaats komen in plaats van 
gebruik te maken van het openbaar vervoer. Wij willen dat advies dan ook graag opvolgen zoals we 
reeds meegedeeld hadden in het kampboekje. Toch is er een lichte wijziging! In het kampboekje zeiden 
we dat jullie gerust beroep konden doen op andere ouders om naar de kampplaats te komen indien je 
je kind zelf niet kan voeren. 

AANPASSING: Carpoolen is niet toegelaten. Ouders moeten dus hun eigen kinderen naar de 
kampplaats brengen en mogen geen andere kinderen meenemen. Omdat we begrijpen dat niet alle 
ouders op het uur van aankomst beschikbaar zijn, hebben we de aankomsturen licht aangepast. In 
principe start het kamp nog steeds op zaterdag 04 juli om 11u30, maar indien u op dat uur niet kunt, 
kunt u ons een berichtje sturen en zet u uw kind af op een ander tijdstip die dag. Gelieve ons hier dus 
wel (tijdig) van te verwittigen. 

Tijdens het kamp 

A Bij aankomst mogen ouders niet helpen met het installeren van de kinderen in de kamer. 

Bij aankomst op de kampplaats zal de leiding een zone afgespannen hebben waarin ouders de bagage 
van hun kind(eren) kunnen plaatsen. Het is belangrijk dat ouders geen kijkje gaan nemen in het 
gebouw of op het terrein, maar zich enkel beperken tot die zone. Gelieve ook niet onnodig lang te 
blijven rondhangen op de kampplaats. 

A Kapoenen en welpen moeten een matras, matje of veldbed meebrengen. 

In het kampboekje zeiden we dat er bedden aanwezig zouden zijn op de kampplaats, maar dit is dus 
niet langer het geval. Onze kampplaats bestaat uit verschillende gebouwen en wordt dus ook bezet 
door verschillende scoutsgroepen. Hierdoor zijn wij moeten verplaatsen naar een gebouw dat zich 
dichter bij de kampplaats van de jonggivers en givers bevindt. In dit gebouw zijn geen bedden 
aanwezig. 

AANPASSING: Kinderen moeten dus een matras, matje of veldbed meebrengen zoals op weekend en 
zoals de vorige zomerkampen. 

 

 



A Hygiëne = topprioriteit op zomerkamp. 

Wij zullen gedurende het zomerkamp meer dan ooit toekijken op de hygiëne van de kinderen. 
Kinderen zullen hun handen moeten wassen voor en na elke activiteit. Wij voorzien zelf ook voldoende 
handgel en andere middelen om de hygiëne goed te onderhouden. Al ons materiaal zullen wij volgens 
de richtlijnen van Scouts & Gidsen Vlaanderen om de twee dagen volledig ontsmetten met 
ontsmettingsalcohol (tafels, stoelen, ballen, sjorbalken…). 

A Iedereen moet een mondmasker meehebben op zomerkamp. 

Op de kampplaats zullen de gasten geen mondmasker moeten dragen omdat wij tot dezelfde bubbel 
horen, maar stel dat wij uit de bubbel gaan of ons verplaatsen, is dit wel verplicht. Daarom vragen wij 
toch om voor alle zekerheid een mondmasker mee te geven. 

Enkel foeriers zijn volgens Scouts & Gidsen Vlaanderen verplicht om een mondmasker te dragen, zij 
zullen dit dan ook doen. 

A De leiding houdt strikt een logboek bij met daarin wie het kamp (aka de bubbel) verlaat. 

Volgens de regels van Scouts & Gidsen Vlaanderen zal de leiding heel strikt bijhouden wie de 
kampplaats allemaal verlaat en wanneer ze dit doen. 

A Wat als uw kind ziek wordt op kamp? 

Wij zien op kamp goed toe op de gezondheid van de kinderen. Wij zorgen er ook meer dan ooit voor 
dat ze voldoende nachtrust hebben zodat hun immuunsysteem on point blijft. Wij hebben ook 
contactloze thermometers mee zodat wij de koorts van de kinderen kunnen meten. 

Indien een kind symptomen vertoont, volgen wij strikt de richtlijnen van Scouts & Gidsen Vlaanderen. 
Per tak is een leiding aangesteld die in dat geval samen met het kind afgezonderd zal worden. De 
ouders zullen op dat moment ook onmiddellijk verwittigd worden zodat zij het kind kunnen komen 
ophalen. Ouders zullen hun kind dan zo snel mogelijk moeten laten testen en ons hiervan op de hoogte 
brengen. Wanneer het kind inderdaad besmet is met het coronavirus, zal de volledige bubbel jammer 
genoeg naar huis moeten gaan en stopt het kamp. 

Wij hopen natuurlijk allemaal dat dit niet gebeurt! 

Achteraf 

A Het kamp eindigt op vrijdag 10 juli om 14u 

Ook hier is carpoolen opnieuw niet toegestaan. Indien er problemen zijn met het ophalen van de 
kinderen kunnen jullie ons opnieuw verwittigen en kunnen we kijken of de kinderen in de loop van de 
ochtend op een ander tijdstip opgehaald kunnen worden. 

A Na het kamp is het belangrijk om niet onmiddellijk in een andere ‘grote’ bubbel terecht te 
komen. 

Dit puntje is vooral belangrijk voor kinderen die na het zomerkamp naar de opvang of 
speelpleinwerking gaan. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat jouw kind juist uit een 
bubbel van 50 kinderen komt en dat je dus best enkele dagen niet onder al te veel mensen komt. 

Het kan dan ook zijn dat een speelpleinwerking of opvang je kind in de eerste dagen na het zomerkamp 
niet toelaat omdat zij een eigen bubbel vormen. Hou hier rekening mee. 

Het is vanzelfsprekend dat wij hier geen toezicht op kunnen houden en dat dit de verantwoordelijkheid 
van de ouders zelf is. 

ïïï 

Wij kijken enorm uit naar het zomerkamp en hopen dat de kinderen er evenveel zin in hebben! 

Bij verdere vragen kun je nog steeds de takleiding contacteren op de volgende nummers: Emma 
(0477860469) en Paulien (0484187063). 


