


Voorwoord

Beste Vrijbuiters

Dit scoutsjaar was geen normaal scoutsjaar. Laat dat alsjeblieft duidelijk zijn. Het was een jaar waarin wij

ons telkens flexibel hebben opgesteld en om de haverklap andere regels hebben gevolgd. We hebben dit

jaar getoond en bewezen, net als vorig jaar, dat wij als scouts onze verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Wij zijn alvast super enthousiast om dit jaar af te sluiten met één van de beste scoutsactiviteit die er

bestaat… een zomerkamp!

Bij het organiseren van een kamp komt altijd heel wat kijken. Dit jaar krijgen wij opnieuw een uitdaging

voorgeschoteld. We zullen dit jaar hopelijk ons laatste bubbel-kamp organiseren.  Daarnaast proberen

we, in de mate van het mogelijke, ons kamp zo ‘normaal’ mogelijk te laten doorgaan. In deze

infobrochure vind je een overzicht over hoe we bepaalde zaken zullen aanpakken.

Lees deze brochure en het kampboekje zeer grondig, als je daarna nog vragen hebt, contacteer dan zeker

de eenheidsleiding via eenheidsleiding@vrijbuiters.be. We vragen wel om dit draaiboek eerst zeer

grondig door te nemen, zodat wij geen overbodige mails moeten beantwoorden en ons volledig kunnen

focussen op de organisatie van het kamp.

Hopelijk maken we er een onvergetelijk kamp van!

De eenheidsleiding
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Wie mag meegaan?
Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden.

● Risicogroepen en ziek zijn

Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan. De voorwaarden:

o Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit of

het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder

controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.

o Was je ziek vóór de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van het zomerkamp of tijdens

het zomerkamp? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die

betrokken is: kinderen, jongeren, leiders, kookouders, enzovoort.

● Aanwezigheidsregisters, medische fiches en tracing

o De leiders houden voor, tijdens en na de kampen en activiteiten gegevens en medische

fiches van de aanwezigen bij.

o Daarnaast houden we ook een contactlogboek bij dat de contacten tussen de

deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona,

tijdens of na het kamp? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te

kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.

Contactbubbels
We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De eenheidsleiding maakt

bubbels van maximum 100 deelnemers (leiders en keukenploeg exclusief). 

● Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen

mondmasker gebruiken.

● Bubbels onderling moeten contact te vermijden. Indien toch contact nodig is en de social

distancing niet kan worden nageleefd, is een mondmasker verplicht. Er zal één persoon de

contactpersoon zijn met de andere bubbels. Dit zal een leid(st)er zijn die een mondmasker zal

moeten dragen.

● Er kunnen meerdere bubbels op 1 kamp aanwezig zijn. Ons kamp bestaat dus uit twee bubbels.

● Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de kinderen, maar ook de leiding, het comité en de

stam.

We maken een theoretische planning van de bubbels op voorhand. Als blijkt dat na de inschrijvingen

andere bubbels gemaakt zullen moeten worden, zijn we dus genoodzaakt om dit ook te doen.

Blauwe bubbel Bevers, Jongwelpen, Welpen, Jongverkenners

Gele bubbel Verkenners, Seniors, Stam, Comité
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Bagage
De inzameling van alle bagage zal dit jaar doorgaan op woensdag 7 juli. De ophaling van de bagage zal

doorgaan op maandag 26 juli, op hetzelfde tijdstip en in dezelfde bubbels als de ophaling.  Iedere

Vrijbuiter krijgt een richtuur om de bagage binnen te brengen zodat deze halve volksverhuizing vlot

verloopt. De richturen zullen worden toegewezen per familienaam en niet per bubbel. Kom niet met de

ganse familie de bagage afleveren. Wij proberen de afstand te respecteren en verwachten dat iedereen

op ons terrein dit ook zal doen. Een mondmasker dragen is verplicht.

Het maximum aantal stukken bagage omvat twee stuks. Het wordt dus wat extra proppen. We vragen

met aandrang om geen drie stuks mee te geven omdat onze camion jaarlijks tot aan de nok gevuld zit.

Hang ook geen losse eetzakjes, slaapzakken of matjes aan je bagage. Deze komen in 99% van de gevallen

los tijdens het laden en lossen. Zorg er dus met andere woorden voor dat alles veilig in de rugzak of

sporttas zit.

Uurrooster per familienaam:

per familienaam : A-M 17u30 - 18u45

familienaam : N-Z 19u - 20u15

Vervoer
We nemen maandag 12 juli allemaal dezelfde trein. Mogen we wel vragen om bij aankomst rechtstreeks

naar jullie juiste tak te gaan. Daarna splitsen we ook op in de 2 bubbels zoals je kon lezen hierboven. Ook

in de trein behouden we de 2 bubbels en zullen we in verschillende wagons zitten. Na aankomst in Pelt

gaan we te voet verder naar ons kampterrein. De afstand is ongeveer een kleine 3 kilometer. Dit mag dus

geen probleem zijn voor een echte scout of gids.

Uiteraard moeten we na een geweldig kamp ook terugkeren naar huis. Dit gaan we opnieuw in twee

verschillende groepen doen. Maar op hetzelfde uur.

De uren van vertrek en aankomst zullen jullie per mail worden verstuurd zodra wij dit afgestemd hebben

met de NMBS.
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Ouderbezoekdag
Dit jaar houden wij jammer genoeg opnieuw geen ouderbezoekdag. Door de maatregelen en bubbels

kunnen we dit op geen enkele manier praktisch realiseren. Mogen we dan ook met aandrang vragen aan

ouders die in het weekend van 18 en 19 juli toch afzakken naar Pelt (mensen die bijvoorbeeld een B&B of

camping geboekt hebben) om ons kampterrein niet te komen bezoeken. Dank bij voorbaat!

Zorg er dus zeker voor dat je voldoende bagage mee hebt. Want deze kan niet worden aangevuld op

ouderbezoekdag. Indien een kind toch in de problemen zou komen door bijvoorbeeld een tekort aan

sokken of een kapotte luchtmatras helpen wij hem/haar zeker uit de nood.

Net zoals andere jaren wordt er van de beverouders verwacht dat ze de bevertjes komen ophalen op

zondag 18 juli. Dit kan tussen 14u en 16u. Dit zal in goede banen geleid worden door de beverleiding.
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Hike & 3-daagse
Vanaf de jongverkenners gaan de takken gewoontegetrouw in de tweede week op 3-daagse. Desondanks

het vorig jaar niet kon doorgaan, hebben we dit jaar toch groen licht gekregen. Dit wel onder bepaalde

voorwaarden. De slaapplaats moet al op voorhand vastliggen en indien er aan activiteiten wordt

deelgenomen, moeten deze ook op voorhand vastliggen. Contact met externen moet ook zo veel

mogelijk vermeden worden. De leiding gaat hier alvast mee aan de slag. Het wordt dit jaar zeker geen

drukke camping, maar een Vrijbuiter laat zich niet tegenhouden en de leiding zal er alles aan doen om er

super leuke 3-daagse van te maken. Het wordt er eentje om niet te vergeten!
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EHBO
Medicatie
Kinderen die op kamp medicatie moeten nemen, kregen dit andere jaren altijd toegediend door

Lamantijn van de EHBO. Dit jaar zal dit een beetje anders verlopen. Onze leiding krijgt fiches van

Lamantijn waarop per kind staat wie, wat, waar, wanneer medicatie moet innemen.

Kwetsuren
Elke tak heeft zijn eigen EHBO-kist. Daarin zit een ruime basis om de meest voorkomende kwetsuren van

een kamp te verhelpen (splinters, schaafwondjes, schrammen van takken e.d., insectenbeten,...). De

leiding kreeg vorig jaar ook een opleiding van het Rode Kruis.

Koortsdagboek
We hebben geïnvesteerd in 6 infrarood thermometers. Bij iedere deelnemer van ons kamp wordt de

temperatuur ‘s morgens na het ontbijt genomen. Dit wordt vervolgens opgeschreven in een logboek. Dit

is geen maatregel die ons opgelegd wordt, maar die we zelf nemen als extra controle.

Ziekte
Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. We voorzien een quarantaine ruimte

die gezellig ingericht is, waar je kind kan apart gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is.

We nemen contact op met een huisarts in de buurt van het kamp of de activiteit. De huisarts zal ons

adviseren m.b.t. de te ondernemen stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of opvoeder kan

gevraagd worden je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook

leiding/keukenploeg…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp.  Ze worden dus in quarantaine

geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.
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Maaltijden
Alle maaltijden worden bereid door onze keukenploeg (comité & stam). Naast

de bestaande hygiënemaatregelen in de keukentent zal dit jaar een

mondmasker en handschoenen verplicht zijn. Ook in de koelcel en fourage tent

gelden deze maatregelen, dit om iedere vorm van besmetting te voorkomen.

Flessen water, brikken melk, potten choco etc. worden gelabeld per bubbel. Dit

om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken. Er wordt dit jaar

gegeten met voldoende plaats tussen de verschillende bubbels. Zo kunnen we

tijdens de maaltijden ook aan alle regels voldoen.

Persoonlijke hygiëne
- Toiletten

De toiletten zullen, net als het eten, voorzien worden van een

label. Zo zijn we zeker dat elke bubbel steeds dezelfde toiletten

heeft. Deze worden, zoals ieder jaar, 2 maal per dag gepoetst.

- Douchetent

Helaas hebben we maar 1 douchetent ter beschikking. Een

duidelijk schema van welke tak wanneer doucht is dus een must.

Na elke wasbeurt wordt de tent grondig ontsmet of zal deze 3 uur

verlucht worden.
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Noodprocedure
De overheid voorziet voor ons een noodprocedure mocht er toch een deelnemer besmet zijn met

covid-19. Wij zullen deze procedure strikt opvolgen.

Momenteel zijn ze nog de laatste hand aan het bijwerken aan de noodprocedure voor de jeugdkampen.

Wij volgen natuurlijk wekelijks de maatregelen en versoepelingen op en zullen deze dan ook toepassen

op zomerkamp.
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F.A.Q.
Is social distancing van toepassing tijdens het kamp, de activiteit of de werking?

Op kamp werken we met bubbels van maximaal 100 personen. Binnen die bubbel moet je kind geen

anderhalve meter afstand houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de

deelnemers van 1 bubbel. Er wordt gespeeld, gegeten, geslapen, gedanst, geknutseld… binnen de eigen

bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Geen social distancing dus binnen de bubbel. Tussen

de verschillende bubbels is er wel social distancing.

 

Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het kamp, de werking, de activiteit?

Binnen de bubbel van je kind is dat niet nodig. Een mondmasker wordt wel belangrijk wanneer de bubbel

in contact komt met een andere bubbel of externen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen

– 12 en +12. Zo zijn er bepaalde situaties waarbij +12 jarigen wel een mondmasker moeten dragen:

- wanneer je het openbaar vervoer neemt

- wanneer je op drukke plaatsen komt

- waar je geen afstand kan houden met andere bubbels

- wanneer je contact hebt met externen

Moet ik zelf voor mondmaskers zorgen voor mijn kind?

Wij vragen om per kind 5 mondmaskers te voorzien. Vanaf de jongverkenners moet op het openbaar

vervoer een mondmasker gedragen worden en we willen graag een aantal mondmaskers per persoon als

reserve hebben. Ook van de kinderen uit de jongste takken wordt verwacht dat ze 5 mondmaskers

meenemen. Schrijf de naam van jouw kind op deze mondmaskers en steek ze in een apart zakje in de

handbagage, zo raken we ze niet kwijt en zitten ze bij iedereen op dezelfde plaats.

Wat als mijn kind ziek wordt op kamp?

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. We voorzien een gezellige

quarantaine ruimte waar je kind apart gezet wordt wanneer er een vermoeden van besmetting is. Nadien

nemen we contact op met een huisarts in de buurt van het kampterrein. De huisarts zal ons adviseren

welke volgende stappen we moeten ondernemen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of voogd kan

gevraagd worden je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook

begeleiders/omkadering…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp en worden dus in quarantaine

geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.

Is het wel veilig om mijn kind op kamp te laten gaan?

Ja, absoluut. De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar gekomen. Hierover is

goed overlegd met de experten. De (eenheids)leiding en keukenploeg nemen heel wat maatregelen om
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het kamp veilig te laten verlopen. Die maatregelen worden ook op het kampterrein duidelijk

gecommuniceerd naar alle leden.
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Mag mijn kind gewoon deelnemen aan het zomerkamp?

Ja! Jouw Vrijbuiter mag deze zomer mee op kamp, maar er zijn enkele voorwaarden:

- Je kind is niet ziek op het moment van deelname

- Tot minimum 3 dagen voor de start van het kamp is jouw kind niet ziek geweest (focus op

coronasymptomen). Indien dit wel zo is, dan kan het doktersattest gemaild worden naar

eenheidsleiding@vrijbuiters.be en betalen wij 75% van het inschrijvingsgeld terug

- Je kind behoort niet tot de risicogroep. Indien het wel tot een risicogroep behoort, dan mag jouw

Vrijbuiter mee mits jouw toestemming.

Disclaimer
Deze infobrochure werd opgesteld volgens de maatregelen die getroffen zijn op 4 juni 2021. Praktische

zaken en bepaalde regels kunnen nog wijzigen naargelang het zomerkamp er aan komt.
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