


PRAKTISCH
ALGEMENE KAMPINFO
WIE MAG ER MEE?
CORONAMAATREGELEN



KLEIN KAMP
Praktisch



BESTEMMING
We gaan dit jaar op klein 
kamp naar…
DE PANNENHOEVE!

Gelegen op een gezellige 
boerderij in de Westhoek, 
waar we genoeg ruimte 
hebben om alle nodige 
maatregelen door te voeren.

ADRES
(OOK VOOR BRIEVEN)
Groenestraat 76
8691 Leisele
Vermeld de tak (bubbel) 
van je kind op de brief



PERIODE
AFZETTEN: zondag 5/7
à De leden dienen dit jaar 

wegens de omstandigheden 
door ouders zelf worden 
afgezet op de kamplocatie. 
Het afzetten zal gespreid 
verlopen, waarbij elke bubbel 
op een apart moment 
verwacht wordt. Wanneer 
welke bubbel precies 
verwacht wordt, zal later nog 
meegedeeld worden. Hou 
zeker zondag 5 juli vrij, want 
carpoolen is voorlopig ook 
nog verboden.

OPHALEN: zaterdag 11/7
à Ook het ophalen zal op 

dezelfde manier verlopen. 
Verdere communicatie 
hierrond volgt!



INSCHRIJVEN
Dit jaar enkel via overschrijving

€90
Met mededeling
‘kamp + naam lid’

KAPOENEN
BE89 9791 7260 0185

WELPEN
BE78 9791 7260 0286

WOLVEN
BE42 9730 0519 1554



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

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

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



Slapen
- De Kapoenen vragen we enkel een
bedovertrek, slaapzak en kussen mee te
nemen. Zij zullen allemaal in een bed 
kunnen slapen

- Omdat verschillende bubbels niet bij
elkaar mogen slapen, vragen we aan alle
welpen om naast een bedovertrek, 
slaapzak en kussen ook een matje/kleine
luchtmatras mee te nemen. Op die 
manier kunnen we de bubbels
gescheiden houden. Indien we merken
dat bepaalde bubbels toch te dicht bij
elkaar komen, kunnen we een deel van 
de welpen in tenten laten slapen.

- Wolven slapen naar goede gewoonte 
ook in tenten. Matje/kleine luchtmatras, 
slaapzak en kussen zijn voldoende.



ALGEMENE KAMPINFO



KAPOENEN



KAPOENEN

• De kapoenen worden op kamp gesplitst in aapjes en beertjes                   
(2 bubbels). Zij hebben elk hun eigen kamp met aparte leiding, maar 
hebben hetzelfde thema.
• Wie in welke bubbel zit, en of je nog kan veranderen, kom je te weten 

via verdere communicatie van de kapoenenleiding.
• Meer info omtrent het kampthema en de inhoud van de valies vind je 

in het kamphuberke op onze site!
• Nog vragen? Stel deze gerust via kapoenen@scoutshubertus.be



WELPEN



WELPEN

• Initieel hadden we 3 aparte welpenkampen gepland. Om het praktisch 
haalbaar te houden gaan we over naar 2 welpengroepen. De welpen 
worden op kamp gesplitst in puma’s en tijgers (2 bubbels). Deze takken 
blijven dus hetzelfde, de leeuwen worden hierbij verdeeld over de 
puma’s en tijgers. Ze hebben aparte leiding, en ook elk een apart thema.
• Wie in welke bubbel zit, en of je nog kan veranderen, kom je te weten via 

verdere communicatie van de welpenleiding. 
• Meer info omtrent het kampthema en de inhoud van de valies vind je in 

het kamphuberke op onze site!
• Nog vragen? Stel deze gerust via welpen@scoutshubertus.be



WOLVEN



WOLVEN

• De wolven worden op kamp gesplitst in 1e en 2e jaars (2 bubbels). Elke 
bubbel heeft aparte leiding, we doen hiervoor beroep op een nieuwe 
leider, zodat elk jaar 4 enthousiaste leiders heeft.
• Meer info omtrent het kampthema en de inhoud van de valies vind je in 

het kamphuberke op onze site!
• Nog vragen? Stel deze gerust via wolven@scoutshubertus.be



NIEUW: ELK LID NEEMT 
EIGEN DRINKBUS MEE



ELK LID EEN DRINKBUS

- Vanuit ecologisch standpunt

- Vanuit hygiënisch standpunt

- Dagelijks spoelmoment

- Welpen en Wolven houden deze
zelfstandig bij

- Opbergvak voor Kapoenen

- Naamtekenen!

- Evaluatie na kamp



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 voorkomen.

• 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. 

Zowel de kapoenen, welpen als wolven 
zijn elk in 2 bubbels verdeeld. 

• Met deze bubbel zal je het gehele kamp
samenblijven. Onderling wisselen is niet
mogelijk.

• In welke bubbel je precies zit en wanneer 
je op de kamplocatie verwacht wordt, zal 
nog door je leiding duidelijk worden 
gemaakt voor de start van het kamp.



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 kan er naar 
hartenlust gespeeld worden, zonder 
restricties op contact. Toch vermijden we 
om spelletjes te spelen waardoor het 
virus zich makkelijk zou verspreiden.



BUBBLE DISTANCING
• Tussen de bubbels vermijden we contact. 

Onze terreinen zullen dus netjes 
opgedeeld worden zodat je niet in contact 
komt met een andere bubbel. 

• Welk deel voor welke bubbel bestemd is, 
zal duidelijk gemaakt worden aan de hand 
van kleurcodes.



APART ETEN
• Elke bubbel zal apart eten. Hiervoor doen 

we dit jaar beroep op een extra ruime 
fourierploeg.

• Eetmomenten zijn zoveel mogelijk in tijd 
en ruimte gescheiden. Eten er toch 2 
bubbels op dezelfde plek, dan wordt deze 
tussendoor grondig ontsmet.



APART SANITAIR
• Via kleurcodes wordt duidelijk gemaakt 

waar elke bubbel naar het toilet kan gaan.
• Gebruiken verschillende bubbels toch 

hetzelfde sanitair, dan wordt dit 
tussendoor grondig ontsmet. 



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

Fouriers en externen horen daar dus niet 
bij. 

• Bij contact met 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.



APART SLAPEN
• Elke bubbel krijgt ook zijn eigen slaapplek. 

We beschikken op klein kamp over 130 
bedden verdeeld over 2 gebouwen, zodat 
we iedereen optimaal kunnen spreiden.

• Merken we dat dit toch niet genoeg is, 
kunnen we opteren om een deel van de 
welpen ook in tenten te laten slapen. 

• Ook de wolven slapen per bubbel in 
aparte tenten 



HANDHYGIËNE
• Op kamp schenken we volop aandacht aan 

regelmatig de handen wassen en 
ontsmetten.

• Er zullen genoeg kraantjes en 
ontsmettingsmiddel worden voorzien  op 
locatie. 

• 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 bubbel wordt er zoveel mogelijk eigen 

materiaal voorzien. Hebben we materiaal 
dat moet worden 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 
en ontsmet. 



RUIMTES VERLUCHTEN
• Een doeltreffende manier om de 

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

• We houden ramen en deuren overdag 
zoveel mogelijk open.



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

gestandaardiseerde noodprocedure van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen.

• Betreft het symptomen van COVID, dan 
houden we je apart in een daartoe 
voorziene ruimte, waar je moet wachten 
tot een van je ouders je komt ophalen. 



MONDMASKERS
• Op het kamp is mondmaskers dragen voor 

leden onder 12 j niet verplicht. Dit hoeft 
dus niet voor de kapoenen, welpen en 
wolven.

• Fouriers en externen die niet tot 1 van de 
kapoenen-, welpen- of wolvenbubbels 
behoren, dragen wel een mondmasker in 
situaties waar ze in aanraking komen met 
een andere bubbel of bij het bereiden van 
het eten.

• Ouders zijn zelf vrij om hun kinderen 
mondmaskers mee te geven.



NACHTRUST
• Om je weerstand tegen het coronavirus te 

verhogen is een goede nachtrust 
essentieel. 

• We letten erop dat de 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 afloop van het 

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


