
Beste ouders en leden 

Afgelopen vrijdag viel de verlossende beslissing, wij mogen op scoutskamp! Wij zijn enorm 

blij dat we het scoutsjaar toch waardig en scoutsmoedig kunnen afsluiten. Hopelijk jullie 

ook? De leiding heeft zich afgelopen dagen goed geïnformeerd over alle mogelijkheden. We 

hebben alle koppen bij elkaar gestoken om een zo goed en veilig mogelijk plan uit te werken 

dat aansluit bij een ‘normaal’ scoutskamp. Zie hier alvast een eerste update over hoe ons 

scoutskamp er zal uitzien. 

Dankzij jullie massale voorinschrijvingen kregen we een goed zicht op de grootte van onze 

groep. Met een 120 tal scoutsers gaan wij op kamp naar Nieuwkerken-Waas. Hierdoor zullen 

wij de grote groep in 3 bubbels moeten splitsen van elk ongeveer 40 personen.  We voorzien 

1 bubbel voor de kapoenentak en de foeriers, 1 bubbel voor de kaboutertak en de laatste 

bubbel wordt gevormd door de jonggidsen- en gidsentak. Wij hebben enorm geluk dat onze 

kampplek dit jaar deze opsplitsing relatief gemakkelijk mogelijk maakt. Het gebouw kunnen 

we namelijk perfect in 2 delen splitsen. Elk deel beschikt over een eigen in- en uitgang, 

toiletten, douches, wastafels, een refter, speelterrein en enkele slaapzalen. Voor de bubbel 

van de jonggidsen en gidsen wordt er uitzonderlijk buiten sanitair voorzien. De foeriers 

voorzien zoals andere jaren nog steeds het eten voor de binnenbubbels en de ingrediënten 

voor de buitenbubbel, natuurlijk mits de nodige hygiënische maatregelen en afstand. De 3 

verschillende bubbels zullen visueel op de grond en ook via signalisatie duidelijk gemaakt 

worden. Hele duidelijke afspraken worden hierover aan het begin van het kamp gemaakt en 

niemand zal dan ook buiten deze lijnen mogen gaan. Op deze manier kan er voor de 3 

bubbels op dezelfde kampplek een scoutskamp doorgaan zonder dat er contact tussen de 

bubbels wordt gemaakt.  

Ook van u verwachten wij dit jaar een extra inspanning om dit scoutskamp vlot te laten 

verlopen. Dit jaar gaan we op zaterdag 11 juli uitzonderlijk eens niet met de trein richting 

Nieuwkerken-Waas, maar verwachten we dat je jullie dochter(s) zelf voeren naar de 

kampplek met de bagage. Carpoolen onder leden van eenzelfde tak is helaas ook niet 

toegestaan door de veiligheidscel. Dit geldt natuurlijk niet voor zusjes van eenzelfde gezin. 

Op deze manier kunnen wij vanaf de start van het kamp de bubbels aanhouden. De leden 

zullen ook op verschillende uren toekomen zodat ook hier drukte en samenscholing zo veel 

mogelijk vermeden worden. Begin juli volgt hierover meer info, wij houden hierbij uiteraard 

ook rekening met zusjes in verschillende takken. Het indienen van de bagage op 9 juli zal dus 

NIET doorgaan. Op 17 juli gaat het ophaalmoment op de kampplek voor kapoenen en 

kabouters wel door zoals gepland, ook hier zullen de uren verspreid worden. Op 21 juli 

komen de jonggidsen en gidsen naar huis met de trein zoals andere jaren.  

We willen ook nog even verduidelijken dat jullie, de ouders, volledig verantwoordelijk zijn of 

je jullie dochter meesturen op kamp of niet. Wie 5 dagen voor kamp symptomen krijgt van 

koorts, hoesten en/of ademhalingsmogelijkheden kan helaas toch niet mee op kamp, tenzij 

met een attest van de huisdokter. Indien uw dochter ziek wordt op kamp, zal u haar ook 

moeten komen halen. Wij zullen er alles aan doen om ons kamp zo veilig en coronaproof 

mogelijk te maken, maar het risico kunnen wij helaas nooit herleiden tot nul.  



Voila, dit waren de grote richtlijnen voor ons scoutskamp. Deze coronaproof beslissingen 

werden gemaakt in samenspraak met Scouts en Gidsen Vlaanderen en volgens de opgelegde 

maatregelen van de overheid. We begrijpen heel goed dat dit voor niemand een 

gemakkelijke situatie is, maar voor alle veiligheid is dit helaas de enige juiste keuze die we 

kunnen maken.  We hopen dan ook op de medewerking van jullie allen om er toch een even 

geweldig scoutskamp van te maken. We hopen dat jullie er nog steeds evenveel zin in 

hebben als ons! Ook al moeten wij enkele regels en richtlijnen volgen, het plezier en de 

onvergetelijke ervaringen van een scoutskamp nemen ze niet van ons af.  

Even herhalen: Verdere info en details volgen dan begin juli via mail. We hebben nog even 

de tijd nodig om alle laatste details volledig te bespreken en in orde te brengen. Deze 

informatie zal onder andere gaan over extra benodigdheden voor in de valies, individuele 

hygiëne maatregelen, uurregeling vervoer… enzoverder. De leiding gaat alvast eerst hun 

eigen examens tegemoet… 

Voor nu vragen we enkel nog om de betaling van het kamp definitief in orde te maken tegen 

15 juni.  

Kapoenen en Kabouters €100 
Jonggidsen en gidsen €120 
Graag storten op BE35 7360 1257 8237 tegen 15 juni met vermelding van  
NAAM + VOORNAAM + TAK  

 

Wij storten uiteraard het geld terug indien iemand vanwege coronasymptomen op het 

laatste moment toch niet meer kan deelnemen. Alle andere redenen om het kamp te 

verlaten zijn zoals andere jaren niet geldig. Graag willen we wel nog eens herhalen dat we 

vanuit onze groep sterk overtuigd zijn dat scouts voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook 

op financieel vlak. Aarzel dus niet om ons aan te spreken indien er meer info gewenst is over 

scouting op maat om zo eventuele financiële drempels te vermijden. Contacteer hierbij 

zeker de groepsleiding of takleiding. Onze contactgegevens zijn altijd terug te vinden op 

onze website.  

Zo, dromend van een scoutmoedig 

kamp vol warme zomeravonden, 

lekker eten, supertoffe spelletjes en 

ontelbaar veel plezier sluiten wij hier 

af. Hopelijk tot op kamp! 

Een stevige scoutslinker 

De leidingsploeg 

 

 

 


