


PRAKTISCH
ALGEMENE KAMPINFO
WIE MAG ER MEE?
CORONAMAATREGELEN



GROOT KAMP
Praktisch



BESTEMMING
Éprave, 5580 Rochefort
50.141844, 5.180132

PERIODE
VERTREK
Afspraak maandagochtend 20 juli aan Merelbeke station. 
à De exacte uren worden nog meegedeeld. Het kan zijn dat
jv’s en givers aparte treinen moeten nemen, en dus ook op 
andere uren zullen vertrekken.

Enkel kleine rugzak of trekrugzak en lunchpakket meenemen! 
Stevige stapschoenen zijn een handige aanvulling, want het 
station ligt nog een eindje van ons kampterrein.

TERUGKOMST
Zondag 2 augustus. Exact uur wordt nog meegedeeld.



INSCHRIJVEN
€165

JONGGIVERS
BE67 9791 7260 0387

GIVERS
BE56 9791 7260 0488

Mededeling
‘kamp + naam lid’

Via overschrijving



Individuele
steekkaart
Voor vertrek dient de online steekkaart
zeker up to date te zijn. De 
handleiding hiervoor volgt nog via 
mail. Problemen hierbij? Contacteer
hiervoor secretaris@scoutshubertus.be

Medicatie
Duidelijke handleiding meegeven! Het 
kan geen kwaad de richtlijnen ook
eens op mail te zetten naar de 
respectievelijke takleiding.

ID
We beperken bij het afzetten contact 
tussen ouders en leiding. Vraag je kind
dus om zelfstandig zijn of haar ID bij
aankomst af te geven aan de leiding.



Afzetten van 
de rugzak
Op donderdag 16 juli mag je de grote
rugzak/valies komen afzetten op de 
scouts zodat deze mee kan met de 
camion.

Exacte uren zullen nog worden
meegedeeld. Dit zal apart zijn voor jv’s 
en givers.

Mondmaskers
Op het openbaar vervoer en in contact met 
externen is het dragen van mondmaskers
voor +12-jarigen verplicht. We vragen dus
minstens 1 herbruikbaar of meerdere
herbruikbare mondmaskers mee te geven.



UITZONDERLIJK GEEN
OUDERWEEKEND L
Helaas staan de maatregelen niet 
toe om ouderweekend dit jaar te 
organiseren. 

We zien jullie graag volgend jaar 
dubbel zo enthousiast terug!

Met onze ruime leidingsploeg 
zullen we dit weekend extra 
inspanningen doen om het terrein 
kampklaar te maken tegen de 
komst van de leden.



Brieven
Vieille route 22, 
6920 Wellin

Vermeld de tak van je kind(eren) 



ALGEMENE KAMPINFO



(JONG)GIVERS
Er zullen dit jaar geen activiteiten samen
gedaan worden, tenzij de afstand
maximaal kan worden behouden (groot
kampvuur zit er dus wel nog in!) 

3-daagsen mogen dit jaar niet doorgaan, 
maar stapschoenen en een trekrugzakje
kunnen wel nog steeds van toepassing
zijn! (verrassing…)

De (jong)givers verblijven op hun deel van 
het kampterrein. Eens snel over en weer
gaan naar het giverterrein of omgekeerd
zal er dit jaar dus niet in zitten.

Meer gedetailleerde info vind je in 
het Kamphuberke



Biologisch
afbreekbare
zeep!
De Lesse is u dankbaar J



WIE MAG ER 
MEE?
Iedereen mag mee, tenzij in een van 
volgende gevallen



ZIEK VOOR KAMP
• Ben je ten laatste 5 dagen voor het kamp 

ziek geweest? Dan mag je helaas niet 
mee.

• Doe dus vooral niet zot in de dagen of 
weken voor het kamp, want we zijn hier 
heel streng in om een uitbraak van corona 
op ons kamp ten allen tijde te vermijden.

• Als ouder draag je de volle 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen 
dat uw kind niet ziek meegaat op kamp. Je 
brengt hierdoor immers indirect veel 
mensen in gevaar.



RISICOGROEPEN
• Risicogroepen lopen een verhoogd risico op 

een ernstig verloop van een infectie met het 
coronavirus. Tot de risicogroepen behoren 
vooral 65 plussers en patiënten met ernstige 
hart- of longproblemen.

• Heb je een chronische aandoening (type 
astma, diabetes of hartstoornis) maar is deze 
onder controle door medicatie? Dan mag je 
perfect mee! Enkel indien deze niet onder 
controle is, mag je dus niet mee.

• Twijfel je? Neem dan contact op met je 
huisarts, of stel je vraag via 
groepsleiding@scoutshubertus.be



MAATREGELEN
OMTRENT COVID-19



BUBBELS VAN 50
• We gaan op kamp in bubbels van 50. De 

jonggivers en givers behoren samen met 
hun leiding elk tot hun eigen bubbel.



CONTACT BINNEN BUBBEL
• Je hoeft je binnen je eigen bubbel geen 

zorgen te maken of je wel of niet bij 
iemand in de buurt mag komen, ook je 
leiding mag je nog eens een goeie knuffel 
geven!

• Binnen je bubbel van 50 zijn er geen 
restricties op contact.

• Toch letten we er bij +12-jarigen extra op 
om geen spelletjes te spelen waardoor 
het virus gemakkelijk zou verspreiden.



BUBBLE DISTANCING
• Tussen de bubbels vermijden we 

contact. Ons kampterrein bestaat uit 2 
aparte delen, je gaat dus niet zomaar 
van het jv-terrein naar het giverterrein 
en omgekeerd.



CONTACT BUITEN BUBBEL
• Je bubbel bevat enkel leden en de leiding. 

Fouriers en externen horen daar dus niet 
bij. 

• Bij contact met fouriers of externen 
gelden strenge voorzorgsmaatregelen. 
We houden ten allen tijde 1,5 m afstand 
en passen extra hygiëne toe. 

• Onze fourages werken dus met de 
hoogste voorzorg: koken en opdienen 
gebeurt met handschoenen en 
mondmaskers. Al het kookmateriaal 
wordt regelmatig ontsmet.



HANDHYGIËNE
• Op kamp schenken volop aandacht aan 

regelmatig de handen wassen en 
ontsmetten.

• Als je moet niezen, doe je dit best in de 
elleboog.



CONTACTLOGBOEK
• Doorheen het kamp wordt er per bubbel 

een contactlogboek bijgehouden. Dit 
bevat gegevens over wie in welke bubbel 
zit, en welke contacten er zijn geweest 
met externen.

• Heeft iemand per ongeluk direct contact 
met iemand uit een andere bubbel, dan 
komt dit in het contactlogboek.

• Dit houden we tot minstens 1 maand na 
het kamp bij, zo kunnen contact tracers 
aan de slag bij een eventuele besmetting.



MATERIAAL PER BUBBEL
• Per bubbels wordt er zoveel mogelijk 

eigen materiaal voorzien. Hebben we 
materiaal dat we moeten doorgeven, dan 
wordt dit eerst ontsmet vooraleer het kan 
doorgegeven worden naar een andere 
bubbel.



REGELMATIG ONTSMETTEN
• Alle oppervlaktes die regelmatig contact 

ondervinden, worden dagelijks gereinigd. 



TENTEN VERLUCHTEN
• Een doeltreffende manier om de 

verspreiding van het virus tegen te gaan, 
is door alle tenten regelmatig te 
verluchten. 

• We houden tenten overdag zoveel 
mogelijk open voor optimale verluchting.



ZIEK OP KAMP
• Wordt je ziek op kamp, dan volgen we de 

gestandaardiseerde noodprocedure.
• Betreft het symptomen van COVID, dan 

houden we je apart in een daartoe 
voorziene tent, waar je moet wachten tot 
een van je ouders je komt ophalen. 



MONDMASKERS
• Fouriers en externen die niet tot 1 van de jv-

of giverbubbels behoren dragen een 
mondmasker en handschoenen in situaties 
waar ze in aanraking kunnen komen met een 
bubbel of bij het bereiden van het eten.

• Voor +12 jarigen (de jv’s en givers) zijn 
mondmaskers verplicht in situaties waar ze in 
aanraking kunnen komen met externen. 

• Een mondmasker zal dus moeten gedragen 
worden op de trein en buiten het 
kampterrein als ze in contact kunnen komen 
met externen.



NACHTRUST
• Om je weerstand tegen het coronavirus te 

verhogen is een goede nachtrust 
essentieel. 

• We letten erop dat leden voldoende slaap 
en rustmomenten krijgen zodat een 
eventuele besmetting minder voet aan 
grond krijgt.



NA KAMP
• Na kamp is het nog steeds belangrijk om 

oplettend te zijn voor symptomen. 
• Wordt je toch nog ziek na kamp, kunnen 

contact-tracers aan de hand van ons 
contactlogboek alle mogelijke besmette 
personen nagaan.



NOG VRAGEN? BEZORGDHEDEN?
Gelieve alle vragen te stellen via groepsleiding@scoutshubertus.be

Of bel ons op onderstaande nummers:
- Floris: 0470012435 - Arne: 0493855860
- Lara: 0498464596 - Simeon: 0474627986
- Cedric: 0498742714


