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Voorwoordje	Groepsleiding	
	
Beste	ouders,	liefste	leden		
	
Woehaa!	Een	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.	Ondertussen	
zijn	de	nodige	voorbereidingen	getroffen	en	werken	we	de	komende	week	duchtig	verder	om	
ons	kamp	corona-proof	te	maken.	
	
In	 deze	 brief	 vinden	 jullie	 allerlei	 praktische	 informatie	 over	 het	 zomerkamp.	Wat	 betreft	
takspecifieke	 informatie	 kan	 er	 mogelijks	 nog	 een	 mailtje	 komen.	 Om	 alles	 vlot	 te	 laten	
verlopen,	vragen	we	om	dit	formulier	i.v.m.	het	scoutskamp	in	te	vullen.		
	
Zoals	eerder	aangegeven,	kunnen	alle	leden	in	principe	mee	op	kamp.	Mocht	er	twijfel	zijn	om	
medische	redenen,	dan	kan	jullie	huisarts	hierover	adviseren.	Een	update	van	de	individuele	
medische	steekkaart	is	voor	iedereen	een	must!	
	
Ons	zomerkamp	zal	er	in	2020	sowieso	anders	uitzien	dan	we	gewend	zijn.	Scouts	en	Gidsen	
Vlaanderen	heeft	een	draaiboek	voorzien	met	concrete	richtlijnen	om	ons	kamp	praktisch	en	
organisatorisch	voor	te	bereiden.	
	
De	basismaatregelen	zien	er	zo	uit:	

• Elk	 kamp	 bestaat	 uit	 één	 of	 meerdere	 ‘bubbels’	 van	maximum	 50	 deelnemers	
(inclusief	 leiding).	 Een	 grotere	 groep	 wordt	 opgedeeld	 in	 meerdere	 bubbels.	
Kleinere	 takken	kunnen	samen	een	bubbel	vormen.	Binnen	zo’n	bubbel	kunnen	
leden	 en	 leiding	 samenleven	 en	 spelen.	 Vooral	 met	 +12	 jarigen	 onder	 elkaar	
beperken	we	nauw	fysiek	contact	bij	het	spelen.	Tussen	de	verschillende	bubbels	
is	er	zo	weinig	mogelijk	contact	met	elkaar	en	houden	we	afstand.	Op	ons	kamp	zal	
er	maar	één	bubbel	aanwezig	zijn.		

	
• Elke	bubbel	is	verplicht	om	de	gegevens	bij	te	houden	van	elk	extern	contact,	hoe	

klein	ook.	Er	is	een	duidelijke	aanwezigheidslijst	en	een	contactenlogboek	waarin	
alles	wordt	genoteerd.	Bijvoorbeeld	wie	wanneer	en	waar	boodschappen	deed.	

	
• Om	 zoveel	mogelijk	 externe	 contacten	 te	 vermijden,	 schrappen	we	 activiteiten	

zoals	 meerdaagse	 trektochten.	 Om	 die	 reden	 is	 ook	 bezoek	 op	 kamp	 niet	
toegestaan.	

	
• Deelnemers	die	vijf	dagen	of	minder	voor	vertrek	ziek	worden,	blijven	 thuis.	Bij	

twijfel	vragen	we	dat	ouders	de	huisarts	consulteren.	
	

• Wanneer	 iemand	 ziek	wordt	 tijdens	 het	 kamp,	 is	 er	 een	 duidelijk	 stappenplan:	
onmiddellijke	afzondering	met	1	leid(st)er	en	ouders	die	hun	zoon	of	dochter	zo	
snel	mogelijk	komen	ophalen.	
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• We	hanteren	de	verder	gekende	standaard	richtlijnen	zoals	handhygiëne,	reinigen	
van	contactoppervlakken,	zorgvuldige	afwas	en	verplichte	mondmaskers	voor	+	12	
jarigen	buiten	de	kampplaats	(we	vragen	om	mondmaskers	van	thuis	uit	mee	te	
geven	met	je	kind).		

	
• Een	kampperiode	werd	vastgelegd	op	minimum	7	aaneensluitende	dagen	samen	

in	een	bubbel.	Als	het	kamp	korter	duurt	(bv.	5	dagen)	moet	je	de	resterende	dagen	
(bv.	2	dagen)	wachten	voor	je	deel	mag	nemen	aan	een	volgend	jeugdkamp.	

	
We	 zullen	die	 richtlijnen	 strikt	 volgen.	We	vragen	als	 leiding	 zowel	begrip	 als	 vertrouwen.	
Aarzel	niet	om	bij	ons	aan	te	kloppen	met	welke	vraag	of	bekommernis	dan	ook.	We	begrijpen	
dat	er	zorgen	kunnen	zijn	en	zoeken	graag	samen	naar	antwoorden	of	oplossingen.		
	
Het	is	een	stevige	opdracht,	maar	we	zijn	paraat.	We	hebben	al	onze	leden	enorm	gemist!		
			
Scoutmoedige	groet,	
	
Spitsvogel	&	de	hele	leidingploeg	
Groepsleiding	Scouts	Laken-Ruusbroec	
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Postadres	
Scouts	Laken-Ruusbroec	
Naam	lid	(tak)	
Chemin	de	l’étang	2	(Ferme	de	Strasbourg)	
Durbuy	
6940	
België	
	
Het	is	altijd	leuk	om	post	te	ontvangen	op	kamp,	dus	vergeet	zeker	geen	brieven	te	schrijven	
naar	jullie	kroost	of	naar	de	leiding.		

Kampadres	
Ozo,	Durbuy.	Het	exacte	kampadres	zal	doorgegeven	worden	op	zaterdag	18/7.		
Brieven	moeten	gestuurd	worden	naar	het	postadres.	
		

Belangrijke	documenten	
Identiteitskaart	
Iedereen	moet	verplicht	zijn	(kids)	 ID	meenemen.	Een	kopie	van	de	ID	mag	ook,	en	 is	zelfs	
aangeraden.	Geef	deze	af	bij	vertrek	aan	de	leiding.		
	
Medische	fiche	
In	 de	 bijlage	 vinden	 jullie	 de	 individuele	 fiche	 en	 een	 extra	 corona-fiche.	 De	 individuele	
steekkaart	is	het	formulier	waarop	de	ouders	van	scoutsleden	jaarlijks	de	persoonlijke,	sociale	
en	medische	gegevens	van	hun	kind	invullen.	Dankzij	deze	informatie	kan	de	leidingsploeg	op	
een	veilige	en	juiste	manier	reageren	in	een	noodsituatie.	Gelieve	deze	documenten	ingevuld	
naar	ons	te	mailen	én	persoonlijk	af	te	geven	bij	vertrek.	
	

Kampprijs		
Kapoenen:		 €80	
Welpen:		 €95	
Jonggivers:		 €135	
Givers:		 €135	
	
Gelieve	het	gepaste	kampgeld	over	 te	schrijven	om	de	 inschrijving	 te	vervolledigen	op	het	
rekeningnummer	BE55	7330	3816	1244	met	mededeling:	KAMP	-	TAK	LID	-	NAAM	LID.		
	
Moesten	deze	prijzen	of	data	voor	iemand	een	probleem	vormen,	geef	ons	dan	maar	een	
seintje,	dan	proberen	we	in	alle	discretie	tot	een	oplossing	te	komen.		
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Bagagedrop	en	-ophaling	
De	bagage	wordt	naar	en	van	het	kampterrein	vervoerd	met	de	materiaalcamion.		
	
De	bagage	mag	afgezet	worden	aan	de	scoutslokalen	(Forumlaan	4,	1020	Laken)	tijdens	de	
volgende	momenten:		

- Vrijdag	17/07	tussen	10u	en	17u	
- Zaterdag	18/07	tussen	9u	en	10u	

Aarzel	niet	om	ons	te	contacteren,	indien	deze	data	voor	een	probleem	zorgen.	
	
De	 bagage	 mag	 opnieuw	 opgehaald	 worden	 op	 zaterdag	 01/08	 tijdens	 de	 volgende	
momenten:		

- Kapoenen	&	welpen:	om	15u30	
- Jonggivers	&	givers:	om	16u	

Deze	opsplitsing	wordt	gemaakt	om	te	vermijden	dat	er	veel	volk	tegelijk	op	dezelfde	plaats	
aanwezig	is.	Uiteraard	mogen	families	met	kinderen	in	verschillende	takken	alle	bagage	in	één	
keer	komen	ophalen.	Indien	u	zelf	uw	kind	voert	met	de	auto,	mag	u	ook	meteen	de	bagage	
in	de	auto	meenemen.		
	
Gelieve	bij	het	afzetten	van	de	bagage	1,5m	afstand	te	houden	en/of	een	mondmasker	 te	
dragen.		
	
Gelieve	zoveel	mogelijk	bagage	te	labelen	met	de	naam	van	uw	kind.	
	

Algemene	bagagelijst	
	
OM	CORONA	TEGEN	TE	GAAN	:		

- minstens	2	keukenhanddoeken	(labelen	met	naam!)	
- enkele	pakjes	papieren	zakdoeken	
- minstens	2	(herbruikbare)	mondmaskers		
- drinkbus	

	
Om	goed	te	kunnen	slapen	:	
	
-	Je	liefste	knuffel	(niet	mama,	papa,	zus	of	broer	of...)	
-	Een	pyjama	of	slaapkleed	
-	Een	matje	of	zelfopblaasbare	matras	en	slaapzak	(liefst	geen	veldbed)	
-	Eventueel	een	klein	hoofdkussen	
	
Om	er	op	elk	moment	van	het	kamp	schitterend	uit	te	zien	:	
	
-	Zeep,	tandpasta,	tandenborstel,	kam,	shampoo	en	zeep	(ecologisch	afbreekbaar!)	
-	Handdoek	en	washandje	
-	Zakdoeken	
-	Een	bekertje	
	
	



	 7	

	
Om	af	en	toe	eens	op	een	beschaafdere	manier	onze	buikjes	te	vullen	
	
-	Gamel	&	bestek	(mes,	vork,	lepel,	aardappelschiller)	
-	Een	stevige	beker	(eentje	met	een	oor	is	handig	voor	als	we	iets	warm	drinken)	
-	3	keukenhanddoeken	(met	je	naam	erop!!)		
	
Om	toch	niet	steeds	in	vuile	kleren	rond	te	lopen	:	
	
-	Uniform	(korte	broek	of	rok,	hemd	met	juiste	kentekens	en	das)	[	VERPLICHT!]	Je	uniform	
doe	je	ook	aan	als	we	vertrekken	op	kamp	!	
-	Korte	broeken	of	shorts	
-	Lange	broeken	
-	T-shirts	-	minstens	2	warme	truien	
-	Voldoende	ondergoed	en	kousen	
-	Sport-	en	stapschoenen	
-	Slippers	om	je	stinkvoeten	af	en	toe	te	laten	luchten	
-Waterschoenen	(om	in	de	rivier	te	kunnen	gaan)	
-	Kledij	en	schoenen	die	héél	vuil	mogen	worden	(	zelfs	kapot	mogen	)	Om	ons	te	
beschermen	tegen	zon	of	regen	:	
-	Regenjas	(KW,	poncho,...)	VERPLICHT	
-	Laarzen	(héél	handig,	aangezien	er	op	het	kampterrein	vaak	hoog	en	nat	gras	is,	maar	niet	
verplicht)	
-	Zonnecrème	
-	Zwembroek	
-	Hoedje	of	petje	
	
Dingen	die	belangrijk	zijn	om	in	orde	te	zijn	voor	de	verzekering	:	
	
-	SIS-kaart	+	een	ingevulde	medische	fiche	
-	Eventueel	eigen	medicatie	
-	Identiteitskaart	
Gelieve	de	leiding	op	de	hoogte	te	brengen	van	eventuele	allergieën.	
	
Nog	een	paar	dingetjes	die	handig	kunnen	zijn	:	
	
–	Omslagen	met	postzegels	en	adressen	van	de	mensen	die	je	een	briefje	of	kaartje	wil	
sturen	
–	een	bol	polyprop	sjortouw	(voor	jonggivers	en	givers)	
–	Schrijfgerief	
–	Goed	humeur!	
–	Een	zaklamp	en	reserve	batterijen	
–	Voldoende	vuilniszakken	of	plastiekzakken	voor	vuile	was	
–	Eventueel	oude	kranten	voor	in	natte	schoenen	te	steken	
–	Een	kompas	
–	Een	drinkbus	
–	Eventueel	een	klein	rugzakje	voor	op	tocht	
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Wat	zeker	niet	thuis	hoort	op	een	kamp	en	je	dus	moet	thuislaten	
	
–	Mama,	papa,	broer	of	zus	
–	Huisdieren	
–	Elektronisch	speelgoed	(GSM,	Ipod,	pc,...)	
–	Eten	en	drinken:	onze	lieve	foeriers	zorgen	hier	wel	voor	
–	We	slapen	in	tenten,	dus	geen	waardevolle	spullen!!!	Indien	er	iets	van	waarde	mee	moet,	
mag	dit	altijd	aan	de	leiding	gegeven	worden	alles	met	zorg	zullen	bewaren	
	
	Gelieve	overal	de	naam	in	te	schrijven!	
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Vertrek	en	terugkomst	
	
Om	 zo	 weinig	 mogelijk	 in	 contact	 te	 komen	 met	 externen,	 hebben	 we	 besloten	 om	 te	
carpoolen	naar	en	van	het	kampterrein.	Graag	willen	we	een	overzicht	van	wie	wanneer	wel	
of	niet	kan	rijden,	via	dit	formulier.	Per	tak	zullen	jullie	een	bericht	krijgen	wie	met	wie	kan	
mee	 rijden.	Gelieve	deze	 regeling	 te	 volgen	en	ons	 te	 contacteren	moesten	er	wijzigingen	
optreden.		
	
Bij	het	carpoolen	gelden	de	volgende	regels:		
	

• Als	ouder	kan	je	in	de	auto	
- Je	eigen	kinderen	meenemen.	
- Als	je	eigen	kinderen	in	één	bubbel	zitten,	mogen	er	ook	kinderen	van	diezelfde	

bubbel	mee.		
• Als	ouder	draag	je	sowieso	een	mondmasker	wanneer	je	kinderen	van	een	ander	gezin	

vervoert.	
• Vervoer	je	als	ouder	een	kind	van	12	jaar	of	ouder	van	een	ander	gezin	dan	draagt	dat	

kind	ook	een	mondmasker.	
• Voorzie	als	ouder	ook	in	goede	handhygiëne:	alle	inzittenden	gebruiken	voor	en	na	de	

rit	handgel	(of	wassen	indien	mogelijk	de	handen	grondig).	
	
Het	kamp	gaat	door	voor	de	givers	en	jonggivers	van	dinsdag	21	juli	t.e.m.	zaterdag	1	augustus,	
voor	de	welpen	van	zaterdag	25	juli	t.e.m.	1	augustus,	en	voor	de	kapoenen	van	zondag	26	juli	
t.e.m.	donderdag	30	juli.		

Overzicht	per	tak	
Kapoenen	
Vertrek:		 zondag	26/07	–	jullie	worden	verwacht	om	11u30	op	het	kampterrein	in	Ozo.		
Terugkomst:		 donderdag	30/07	–	jullie	mogen	opgehaald	worden	om	17u	op	het	kampterrein	
in	Ozo.		
Bagagedrop:		 vrijdag	17/07	tussen	10u	en	17u	of	zaterdag	18/07	tussen	9u	en	10u	
Bagageophaling:	zaterdag	01/08	om	15u30	aan	de	scoutslokalen	
Kampprijs:	€80		
Contactpersoon:	Macao	(Thomas	Candry)		 +324	87	89	06	95	
	
Welpen	
Vertrek:		 zaterdag	25/07	–	jullie	worden	verwacht	om	11u30	op	het	kampterrein	in	Ozo.		
Terugkomst:		 zaterdag	01/08	–	jullie	mogen	opgehaald	worden	om	10u30	op	het	kampterrein	
in	Ozo.		
Bagagedrop:		 vrijdag	17/07	tussen	10u	en	17u	of	zaterdag	18/07	tussen	9u	en	10u	
Bagageophaling:	zaterdag	01/08	om	15u30	aan	de	scoutslokalen	
Kampprijs:	€95	
Contactpersoon:	Messieu	(Arnaud	DS)		 +324	74	10	33	29	
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Jonggivers	
Vertrek:		 dinsdag	21/07	–	jullie	worden	verwacht	om	11u30	op	het	kampterrein	in	Ozo.		
Terugkomst:		 zaterdag	01/08	–	jullie	mogen	opgehaald	worden	om	10u30	op	het	kampterrein	
in	Ozo.		
Bagagedrop:		 vrijdag	17/07	tussen	10u	en	17u	of	zaterdag	18/07	tussen	9u	en	10u	
Bagageophaling:	zaterdag	01/08	om	16u	aan	de	scoutslokalen	
Kampprijs:	€135	
Contactpersoon:	Arakanga	(Arnaud	B.)	 +324	79	07	12	10	
	
Givers	
Vertrek:		 dinsdag	21/07	–	jullie	worden	verwacht	om	11u30	op	het	kampterrein	in	Ozo.		
Terugkomst:		 zaterdag	01/08	–	jullie	mogen	opgehaald	worden	om	10u30	op	het	kampterrein	
in	Ozo.		
Bagagedrop:		 vrijdag	17/07	tussen	10u	en	17u	of	zaterdag	18/07	tussen	9u	en	10u	
Bagageophaling:	zaterdag	01/08	om	16u	aan	de	scoutslokalen	
Kampprijs:	€135	
Contactpersoon:	Spitsvogel	(Nausika)	 +324	78	04	23	20	
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Corona	maatregelen	
Wie	mag	er	allemaal	mee?	
We	gaan	uit	van	het	principe:	iedereen	kan	mee,	tenzij	men	ziek	is	of	was	of	geen	toestemming	
krijgt	wanneer	men	tot	een	risicogroep	behoort.		
	
Indien	je	ziek	bent	vóór	de	start	(minimaal	5	dagen	terugtellen)	van	de	activiteit	of	tijdens	de	
activiteit,	dan	mag	je	jammer	genoeg	niet	(meer)	deelnemen.	
	
Ouders	dragen	de	verantwoordelijkheid	of	ze	hun	kinderen	al	dan	niet	laten	meegaan.		
	
Wie	gaat	er	allemaal	mee?	
Alle	takken	(kapoenen,	welpen,	jonggivers,	givers),	12	leiding	en	een	4-tal	fourage.	Wanneer	
alle	takken	aanwezig	zijn,	zullen	we	ongeveer	aan	50	deelnemers	zitten,	juist	voldoende	om	1	
bubbel	te	vormen.		

Wat	als	er	iemand	ziek	wordt?	
Deze	zomer	gaat	ons	land	uit	van	de	stelling:	“geen	zieke	deelnemers	op	het	jeugdwerkaanbod	
deze	zomer.”	
	
Bij	 ziekte	 of	 bij	mogelijke	 besmetting	 zal	 het	 zieke	 lid	 in	 een	 kindvriendelijke	 quarantaine	
geplaatst	worden	(we	voorzien	ontspanning,	comfortabele	plaats	om	te	liggen,	contact	met	
EHBO-verantwoordelijke…).	 De	 EHBO-verantwoordelijke	 zal	 zich	 over	 de	 zieke	 ontfermen,	
steeds	met	een	mondmasker	op	en	de	nodige	bescherming	aan.		
	
De	ouders	van	de	zieke	zullen	verwittigd	worden	en	er	zal	gevraagd	worden	om	het	kind	te	
komen	ophalen,	zowel	bij	COVID	als	bij	geen	COVID	symtomen.	Gelieve	duidelijk	aan	te	geven	
wie	we	moeten	contacteren	bij	ziekte	via	dit	formulier.		
	
Indien	er	een	vermoeden	van	COVID	is,	zal	heel	het	kamp	de	locatie	niet	meer	verlaten	en	zal	
ALLE	contact	met	externen	vermeden	worden.		
	
In	 de	 tijd	 die	 verstrijkt	 tot	 wanneer	 de	 ouders	 ophalen	 zullen	 we	 (indien	 daarvoor	
toestemming	werd	gegeven	via	de	medische	fiche)	1	dosis	paracetamol	toedienen	bij	pijn	of	
koorts.		
	
Eenmaal	thuis	moet	de	zieke	binnen	de	24u	naar	de	huisdokter	gaan,	zodat	er	een	test	kan	
afgenomen	worden.	Als	het	lid	positief	test,	mag	hij/zij	gedurende	min.	7	dagen	nergens	aan	
deelnemen	 en	 moet	 moet	 min.	 3	 dagen	 symptomenvrij	 zijn	 om	 opnieuw	 te	 kunnen	
deelnemen	aan	een	soort	van	(jeugd)aanbod.	De	andere	deelnemers	van	de	bubbel	moeten	
in	dat	geval	ook	naar	huis,	een	test	laten	afnemen	en	2	weken	in	thuisislolatie	gaan.		
	
Als	de	test	negatief	blijkt,	kan	het	kamp	verder	plaatsvinden	en	mag	de	kampweide	opnieuw	
verlaten	worden.	Uiteraard	blijven	we	contact	met	externen	vermijden	waar	het	kan.		
	
Indien	er	na	het	kamp	een	besmetting	blijkt,	is	het	belangrijk	om	snel	de	leiding	te	verwittigen.	
De	 leiding	 zal	 samen	 met	 het	 contact-tracing	 center	 op	 hun	 beurt	 alle	 ouders	 en	 leden	
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verwittigen.	Opnieuw	zal	iedereen	zich	dan	moeten	laten	testen	en	2	weken	in	thuisisolatie	
gaan.		
	
Een	uitgebreid	stappenplan	kan	gevonden	worden	in	bijlage.		
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Contactgegevens	
	
Kapoenen	
Macao	(Thomas)	 	 +324	87	89	06	95	
Boomklever	(Emile)	 	 +324	99	72	30	69	
Mpango	(Andreas)	 	 +324	79	26	22	48	
	
Welpen	
Messieu	(Arnaud	DS)	 	 +324	74	10	33	29	
Leeuw	(Jean)	 	 	 +324	78	82	72	60	
Schroefhoorngeit	(Alexis)	 +324	77	45	74	90	
	
Jonggivers	
Arakanga	(Arnaud	B.)		 +324	79	07	12	10	
Marjo			 	 	 +324	71	25	61	40	
Pinguin	(Jan-Felix)	 	 +324	83	47	02	27	
	
Givers	
Spitsvogel	(Nausika)	 	 +324	78	04	23	20	
Mustang	(Pepijn)		 	 +324	70	54	47	62	
Winterkoning	(Robin)		 +324	92	55	87	27	
	


