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BRIEF INFO CORONA: KAMP 2020 

Beste ouders, leden en sympathisanten 

De kogel is door de kerk: ons zomerkamp mag doorgaan! Ons kamp gaat gewoon door op het terrein 

in Libramont, Luxemburg. Er is groen licht gegeven maar er zijn daar helaas heel wat maatregelen 

aan verbonden. Wij hebben ons uiterste best gedaan om het kamp zo aangenaam mogelijk te maken 

voor iedereen en tegelijkertijd te voldoen aan de voorwaarden. In deze brief lijsten we haarfijn op 

wat deze maatregelen voor ons precies betekenen. 

De belangrijkste maatregel die we al helemaal in het begin willen meegeven, en die ook een rode 

draad door ons zomerkamp zal opnemen, is de onderverdeling van het kamp in twee 

“contactbubbels”, bestaande uit elk minder dan 50 personen. Het belangrijkste effect hiervan zien 

we onmiddellijk in de duur van het kamp: 

Dit jaar zal het kamp uitzonderlijk doorgaan van dinsdag 21 t.e.m. woensdag 29 juli. Dat komt 

omdat de opkuis, die we op de laatste dag normaliter allemaal samen doen, nu niet haalbaar is door 

de contactbubbels van 50 personen. Meer informatie over de contactbubbels, kunt u verder in de 

brief lezen. 

ALGEMEEN: WIE MAG ER MEE OP KAMP?  

In principe mag iedereen mee met ons op kamp. Er zijn echter twee belangrijke uitzonderingen: 

• Leden die tot een risicogroep behoren, mogen enkel deelnemen aan het zomerkamp indien 

ze uitdrukkelijk de toestemming van hun ouders/voogd of van hun huisarts hebben. 

• Indien kinderen ziek waren tot vijf dagen voor het kamp, kunnen wij ze helaas ook niet 

ontvangen. 

Elke ouder is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren mee te laten gaan op 

kamp. Dit houdt in dat we van u zelf verwachten dat indien u denkt dat uw kind tot een risicogroep 

behoort, u dit ook controleert. Hiervoor kan u bij de huisarts terecht. 

We briefen de leidingsploeg over het stappenplan bij een ziekte. Bij een zieke zullen we de 

besmetting ook melden bij de overheid zodat de coronatracers hun werk kunnen doen. 

Wij willen u graag ook informeren over het belang van het bijhouden van een contactlogboek. De 

gegevens die we hierin verzamelen hebben betrekking tot een overzicht van de leden per 

contactbubbel, een overzicht van de contacten met personen van buiten de bubbel (bijvoorbeeld de 

kookouders) en een duidelijk overzicht van de maatregelen die we nemen om het contact tussen 

bubbels te mijden. We willen graag het belang van het bijhouden van dit contactlogboek met 

streep benadrukken. Deze gegevens zullen wij ook tot een maand na het kamp bijhouden en indien 

nodig doorgeven in functie van eventuele tracing wanneer een deelnemer besmet is met corona en 

dit mogelijks al – tijdens het kamp zo was. 
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ORGANISATIE VAN HET KAMP 

Het zal zo geregeld worden dat de leden, leiding en koks zullen onderverdeeld zijn in 2 

contactbubbels. Hierdoor wordt ook het kampterrein verdeeld in twee groepen die zoveel mogelijk 

het contact met elkaar moeten vermijden, mits enkele uitzonderingen (zoals het eten afhalen) 

waarbij uiteraard voldaan zal worden aan de hygiënemaatregelen die ons opgelegd zijn. 

Deze contactbubbels zullen gelden voor de gehele duur van het kamp. Volgende regels zijn van 

toepassing: 

• Binnen de bubbel is contact mogelijk zonder social distancing/mondmasker 

• De bubbels vermijden onderling contact. Indien dit toch nodig is, worden de gewone 

maatschappelijke regels (i.e. social distancing/mondmasker) in acht genomen 

Het terrein zelf zullen we scheiden door middel van een duidelijke afsluiting zodat de kans op 

besmetting miniem wordt. Op die manier zijn er zogezegd twee eigen ‘leefwerelden’. Het enige dat 

een gedeelde zone wordt zijn de kokstent (waar enkel de koks binnen mogen), de douchetent (elke 

bubbel krijgt een eigen douche toegewezen, gescheiden door een zeil en er zal op verschillende 

momenten gedoucht worden om het zo hygiënisch mogelijk te houden) en de HUDO (waarbij 

hetzelfde concept als bij de douchetent geldt). Om duidelijk te maken welke kant gebruikt mag 

worden, werken we met kleurcodes: contactbubbel 1 mag alles wat rood is gebruiken. Hetzelfde 

geldt voor contactbubbel 2 met de kleur blauw. 

De koks wordt ook een bubbel toegewezen (contactbubbel 1). Zij zullen als kleinere bubbel in een 

grotere fungeren en zo kunnen zij ook gebruik maken van de douche en van de HUDO. Er wordt een 

verantwoordelijke aangesteld die bij noodgeval mét handschoenen en mondmasker naar de andere 

contactbubbel mag gaan (bv. EHBO).  

De drie gemeenschappelijke tenten zullen in het midden van het terrein worden geplaatst zodat de 

bubbels niet doorprikt worden. Hieronder lijsten we even op hoe de verdeling precies in elkaar zit: 

Bubbel 1 (rood): Sloebers, Jongknapen, hun leiding en de koks 

Bubbel 2 (blauw): Piepjongknapen, +12 en hun leiding  

Elke bubbel heeft eigen eet- en speelruimtes. Ook ingeval van slecht weer. 

AANKOMST EN VERTREK  

De leden worden dus verwacht op dinsdag 21 juli op het kampterrein. Doordat we op het 

aankomstmoment niet kunnen voldoen aan de social distancing regels, laten we dit jaar de 

kampmaaltijd bij de aankomst helaas niet doorgaan. De ingeschrevenen die hier reeds voor betaald 

hebben, krijgen dit geld teruggestort in de komende dagen. 

De aankomst zal niet zoals andere jaren kunnen verlopen, zelfs niet op hetzelfde ogenblik: omdat we 

de regels van de contactbubbels zo goed mogelijk willen respecteren, vragen wij om (hoe banaal het 

ook klinkt..) zelf niet uit te stappen als u uw kind(eren) komt brengen. De leiding zal samen met de 

leden de bagage uit de auto halen; we werken dus met een Kiss & Ride-principe. Buiten de bagage 

van uw kind, is het ook belangrijk dat de leden hun identiteitskaarten bij hebben en deze aan de 

leiding afgeven. 
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Verder willen we dit jaar uitzonderlijk met een aankomst in shiften werken zodat het bubbelprincipe 

al onmiddellijk in werking treedt. Wij beseffen dat dit niet makkelijk is indien u kinderen in beide 

bubbels heeft, maar wij willen u toch met drang vragen om deze shiften zo goed mogelijk te 

respecteren: 

Shift 1: PJKN en +12 (Bubbel 2: blauw) → tussen 13u en 14u  

Shift 2: Sloebers en JKN (Bubbel 1: rood) → tussen 14u30 en 15u30 

Wij raden aan om te denken aan een carpoolalternatief, waarbij kinderen uit dezelfde bubbel in 

Melle ook in dezelfde auto kunnen vertrekken. Indien u daar hulp bij nodig heeft, aarzel niet om ons 

een seintje te geven. 

Ook voor het ophalen op 29 juli voorzien wij twee shiften: 

Shift 1: Bubbel 1 (Sloebers en JKN) → tussen 8u30 en 9u30  

Shift 2: Bubbel 2 (PJKN en +12) → tussen 10u en 11u  

Hier geldt opnieuw (helaas) hetzelfde principe: wij vragen u om niet uit de auto te stappen, maar om 

de leiding en de leden de bagage te laten inladen. 

ACTIVITEITEN 

De activiteiten die we organiseren zullen zoveel mogelijk in openlucht georganiseerd worden, alsook 

zoveel mogelijk op eigen locatie. Dit betekent dus dat de tweedaagse, dagtochten en dropping niet 

doorgaan. Nieuwe stapschoenen of trekrugzakken moeten dus niet aangekocht worden. Er wordt 

ons aangeraden om in de plaats daarvan, het bestaande kampprogramma uit te rekken en voldoende 

rustmomenten in te plannen in de vrijgekomen uren. Dit advies nemen we dan ook heel serieus. 

Ook wordt er tweemaal per dag een moment ingelast waarin de kinderen hun koorts wordt 

gemeten. Zo kunnen we tijdig ingrijpen moest een van de kinderen koorts krijgen.  

HYGIËNE EN WAT BIJ BESMETTING? 

Dit jaar is hygiëne noodzakelijk: handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren 

zakdoek, zorgen voor afsluitbare vuilbakken … 

We bouwen een vaste routine waarbij de handen grondig worden gewassen voor en na iedere 

activiteit(enblok), voor en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes, bij het gebruik van materialen, 

bij externe activiteiten en bij thuiskomst, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek. 

Om erop toe te zien dat deze maatregelen grondig worden nageleefd, wordt er per bubbel een 

verantwoordelijke aangesteld die hierop toeziet. 

Indien er een besmetting wordt vastgesteld, quarantineren we het kind/de leiding onmiddellijk. De 

hygiëneverantwoordelijke zal de enige zijn die – met mondmasker en handschoenen – de besmette 

persoon zal verzorgen. Alle ouders worden per direct ingelicht van de situatie en wat dit betekent 

voor het verdere verloop van het kamp. 
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NOG EEN KORT, DUIDELIJK OVERZICHT 

We weten dat het allemaal wat veel is om te verwerken, dus hierbij nog eens een korte samenvatting 

van hoe we de situatie zullen aanpakken. Lees dit goed door zodat jullie later met vragen naar ons 

kunnen bellen of mailen. 

ALGEMEEN 

We delen het kamp op in twee bubbels. Bubbel 1 (rood) en bubbel 2 (blauw).  

Bubbel 1: Sloebers en Jongknapen  

Bubbel 2: Piepjongknapen en +12  

Bubbel 1: Koks  

Het terrein wordt in twee gedeeld door middel van een afsluiting. De HUDO en douchetent worden 

in twee gedeeld, de ene kant is rood en de andere kant blauw. Zo weten de leden aan welke kant ze 

telkens moeten douchen of naar het toilet moeten gaan. De HUDO, douchetent en kokstent staan 

zoveel mogelijk in het midden zodat de bubbels niet overschreden zullen worden. 

AANKOMST 

Aankomst verloopt in shiften. Jullie brengen jullie kinderen in een soort van Kiss & Ride.  

Shift 1: PJKN en +12 (Bubbel 2: blauw) → tussen 13u en 14u  

Shift 2: Sloebers en JKN (Bubbel 1: rood) → tussen 14u30 en 15u30 

 Jullie zetten jullie kinderen af op het terrein zelf, maar stappen niet uit de auto. De leiding neemt de 

bagage uit de auto met handschoenen aan. De kinderen zwaaien hun ouders uit en gaan mee met de 

leiding naar hun tent. Zo hebben de ouders geen contact met de leiding en wordt de kans op 

besmetting miniem. 

FORMATIE + KAMPDANS 

Wanneer iedereen is toegekomen in zijn eigen bubbel, fluit de bondsleiding de formatie open. Dan 

gaat iedereen zoals altijd in het vierkant gaan staan met de afsluiting als scheiding. Jaro en Hanne 

zorgen er dan gewoon voor dat ze 1,5 meter afstand bewaren. De kampdans verloopt hetzelfde. De 

leiding danst maar met het hekken als tussenschot. 

KAMPVUUR 

Het groot kampvuur zal ook een dag eerder doorgaan. Op die manier behouden we toch nog zo goed 

en zo kwaad als mogelijk het echte kampgevoel. Uiteraard behouden we ook hierbij nog steeds de 

nodige afstandsmaatregelen. 

EINDE KAMP 

De leden vertrekken één dag vroeger, op 29 juli. De ouders komen hen ook halen in shifts. Zo kan de 

leiding op 29 en 30 juli het kamp afbreken zonder rekening te houden met de bubbels.  

Shift 1: Bubbel 1 (Sloebers en JKN) → tussen 8u30 en 9u30  

Shift 2: Bubbel 2 (PJKN en +12) → tussen 10u en 11u  
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Hierbij geld hetzelfde principe als bij aankomst. Jullie verlaten de auto niet en de leiding helpt met 

het inladen van de bagage met handschoenen, zo kan alles veilig verlopen en brengen we niemand in 

gevaar.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

We weten dat dit heel wat aanpassing vergt voor jullie en voor ons. Het is zeker geen makkelijke 

periode maar dit is het beste dat we momenteel kunnen doen. Er zijn heel wat veranderingen en wij 

staan dan zeker ook klaar om jullie vragen hieromtrent te beantwoorden. Jullie mogen met jullie 

vragen altijd bellen of sms’en naar 0499/40.25.72 (Hanne) of 0487/86.08.80 (Jaro) 

Hopelijk zijn jullie allemaal nog gezond en kunnen we er het toch het beste van maken op kamp! 

Lieve groeten,  

De leiding 

 

 


