
VEILIG OP KAMP 
MET 

SCOUTS & GIDSEN
BREE

Draaiboek kampmaatregelen COVID-19 



Voorwoord

Bovenste beste ouders, leden en sympathisanten

Woehaa! Een grote zucht van opluchting. Zo beleefden
we de ‘go’ voor onze scoutskampen. Ook bij jullie thuis
werd ongetwijfeld nagelbijtend naar dit blije nieuws
afgeteld. Tegelijk drong het zowel bij onze leidingsploeg
als wellicht ook bij ieder van jullie, meteen door dat we
voor een grote uitdaging staan: we willen op kamp maar
we willen vooral veilig op kamp. Als leiding dragen we
immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid om
de verspreiding of heropflakkering van COVID-19 tegen
te gaan. In dit boekje zetten we even op een rij hoe we
dat met Scouts & Gidsen Bree corona-proof aanpakken.
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Wie mag er mee?

Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen
met het kamp als hij of zij toestemming heeft van de ouders,
voogd (bij chronische ziektes onder controle door
medicatie) of mits toestemming van de huisarts. 

Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van
het kamp of tijdens het kamp? Dan mag je niet (meer)
deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: leden,
leiding en fourage. 

We willen iedereen er heel graag bij, we hebben elkaar al zo
lang moeten missen, maar we moeten wel met enkele dingen
rekening houden.

Het is van groot belang de standaard medische fiche én de
extra medische fiche in verband met het coronavirus goed in te
vullen en aan de start van het kamp af te geven. Beide fiches
vindt u op de site (www.scoutsbree.be)
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Kampplaats
Zoals u weet zijn beide kampen dit jaar tentenkampen. Dat
zorgt voor een extra uitdaging in het coronabestendig houden
van de kampplaats. Aan de andere kant is er dan ook weer geen
betere plaats dan de open lucht! We geven u in ieder geval een
idee van hoe de kampplaats eruit zal zien.

Indeling
De kampgangers worden opgedeeld in bubbels*, waarbij iedere
bubbel een stukje kampplaats krijgt. De zones worden duidelijk
van elkaar gescheiden met een afzetlint. Elke bubbel krijgt een
aparte slaapgelegenheid en een aparte eetgelegenheid. De
tenten worden extra vaak gelucht.

*Een bubbel is een groep van maximum 50 personen. Op onze kampen kunnen we
makkelijk de bubbels indelen, iedere tak vormt namelijk zijn eigen bubbel. Dat wilt
zeggen dat bijvoorbeeld de welpen samen met hun welpenleiding in een bubbel
zitten. De kookploeg vormt ook een bubbel. Tussen de bubbels moet social
distancing toegepast worden.
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Kampplaats
Hygiëne

Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in
een papieren zakdoek: de hygiënische ‘etiquette’ die we als
samenleving de voorbije maanden hebben toegepast,
trekken we door op de kampen. 

We zorgen voor voldoende middelen en tijd om van hygiëne
een prioriteit te maken. 

We zorgen voor aparte wastafels en aparte wc’s voor de
bubbels.

Gemeenschappelijke delen worden dagelijks ontsmet door
de leiding.

De fourage kookt met mondmaskers op en ontsmet altijd
het materiaal dat doorgegeven wordt aan de andere
bubbels.

Hygiëne en jeugdbewegingen is niet altijd de beste combinatie,
maar dit jaar is het van levensbelang.
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Activiteiten

Voor de activiteiten geldt de basisregel: zoveel mogelijk op de
kampplaats laten doorgaan. 

Gaan we toch op uitstap of dagtocht dan zorgen we voor zo
weinig mogelijk contact met externen. De juniors en givers
dienen een mondmasker op te hebben bij contact met
externen.

We gaan niet op ruiltocht of tweedaagse. Een dropping zonder
begeleiding is ook verboden.
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Vervoer
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Om zo weinig mogelijk mensen tegelijk op de kampplaats
te hebben, hebben we het brengen en halen alfabetisch
gespreid op achternaam.

Kapoenen
Brengen: 5 juli 
A-I: 9u30 - 10u
 J-K: 10u - 10u30
 L-R: 10u30 - 11u
S-Z: 11u - 11u30

Halen: 9 juli 
A-I: 13u - 13u30
 J-K: 13u30 - 14u
 L-R: 14u - 14u30
S-Z: 14u30 - 15u

Welpen
Brengen: 3 juli 
A-B: 9u - 9u30
 C-G: 9u30 - 10u
H-L: 10u - 10u30
M-Z: 10u30 - 11u

Halen: 9 juli 
A-B: 15u - 15u30
 C-G: 15u30 - 16u
H-L: 16u - 16u30
M-Z: 16u30 - 17u

Het adres is Diestsebaan 26, 2230 Herselt.
We vragen uitdrukkelijk om niet te carpoolen.
Broers en zussen mogen natuurlijk wel samen gehaald en
gebracht worden! Als een welp een kapoen als broer/zus heeft
dan dienen zij op het kapoenenuur opgehaald te worden.



Vervoer

8

Om zo weinig mogelijk mensen tegelijk op de kampplaats
te hebben, hebben we het brengen en halen alfabetisch
gespreid op achternaam.

Juniors & Givers
Brengen: 18 juli 
A-C: 10u - 10u30
 D-J: 10u30 - 11u
 K-P: 11u - 11u30
Q-Z: 11u30 - 12u

Halen: 27 juli 
A-C: 13u - 13u30
 D-J: 13u30 - 14u
 K-P: 14u - 14u30
Q-Z: 14u30 - 15u

Het adres is Colline du Mardasson 1, 6600 Bastogne.
We vragen uitdrukkelijk om niet te carpoolen.
Broers en zussen mogen natuurlijk wel samen gehaald en gebracht
worden!

Op de kampplaats zullen er  twee ingangen voorzien zijn, één
voor de juniors en één voor de givers.



Aandachtspunten ouders

 Ouders worden verondersteld een mondmasker te dragen
bij het brengen en halen

 Bij het betreden van het terrein wordt contact met andere
gezinnen zoveel mogelijk vermeden

 Gelieve geen bedjes te helpen opzetten of bagage te helpen
uitpakken. De leiding heeft hier voldoende ervaring mee.
Neem afscheid aan de ingang van het kampterrein.

 De ingang van het kampterrein zal meteen gesplitst worden
overeenkomstig de takbubbels.

 Met medische fiches, identiteitskaarten en zo nodig extra
informatie kunnen jullie op het aangegeven ‘takpunt’
terecht. (Neem zeker beide medische fiches mee, zowel de
standaardversie als de extra coronafiche)

Juniors en givers nemen best een mondmasker mee.

Ouders zijn ‘externen’ voor onze kampbubbels, en dus wordt
contact zoveel mogelijk vermeden.
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Noodprocedure
Wordt iemand ziek tijdens het kamp, dan treedt de
noodprocedure in werking. Het zieke lid wordt afgezonderd in
een voorziene quarantainetent en moet opgehaald worden door
de ouders.

Vertoont de zieke coronasymptomen? Dan moeten de ouders
direct naar de huisarts voor een COVID-test. De bubbel van de
zieke blijft op het terrein en vermijdt contact met externen.

Test de zieke negatief, dan gaat het kamp gewoon door als
normaal, met extra alertheid. De zieke mag terug
deelnemen als hij of zij genezen is en 3 dagen geen
symptomen vertoont.

Test de zieke positief, dan moet iedereen in de bubbel naar
huis. Men mag dan 14 dagen niet deelnemen aan een nieuwe
bubbel of andere activiteiten en moet extra alert zijn voor
symptomen. In deze situatie brengt de leiding de ouders op
de hoogte en zij moeten zo snel mogelijk hun kind komen
halen.

10



Noodprocedure
Wordt iemand ziek na het kamp, dan moeten de ouders zo snel
mogelijk een dokter contacteren. Bij bevestiging van corona zal
de dokter het contact-tracingcenter contacteren en zij zullen
inschatten of de andere kinderen of de leiding risico lopen.  Het
contact-tracingcenter neemt contact op met ons en vraagt ons
contactlogboek op.  De takleiding brengt de ouders op de
hoogte dat zij een telefoontje kunnen verwachten van het
tracingcenter.

De leiding houdt daartoe een contactlogboek bij, dat de
contacten tussen de deelnemers onderling en met externen
bijhoudt. De coronaspeurders weten dan wie te contacteren en
wie niet.
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Pictogrammen
Scouts en Gidsen Vlaanderen ontwikkelde samen met de
andere jeugdbewegingen een systeem van pictogrammen om
de richtlijnen duidelijk visueel voor te stellen.
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