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1. INLEIDING 
Dit document is het draaiboek voor het kamp van Scouts & Gidsen Parsival in Stavelot 2020. 

Hierin zijn alle maatregelen en het verloop van verschillende activiteiten uitgeschreven om het 

risico op besmetting met het coronavirus te beperken. Dit document kan de komende weken nog 

licht aangepast en aangevuld worden. Mee op kamp gaan, wil zeggen dat je akkoord bent 

met al het onderstaande. 

Voor vragen, opbouwende kritiek, suggesties of een compliment kan je mailen naar 

grl@parsival.be  

  

mailto:grl@parsival.be
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2. VOOR KAMP 

2.1. INSCHRIJVINGEN 

2.1.1. ONLINE INSCHRIJVINGEN 
De inschrijvingen zullen dit jaar online verlopen. U bent pas effectief ingeschreven, indien het 

juiste bedrag ook op onze rekening staat. De link naar het inschrijvingsformulier  vindt u hier: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddVRtW1XGyxe3bznYFwMWQIDSodn5AlG1rm9

xEcRwVGSLHhA/viewform en de deadline is 5 juli 2020. BELANGRIJK: kijk zeker ook nog eens 

de medische fiche van uw zoon of dochter na en pas deze aan indien nodig. Kijk zeker of hier het 

juiste gsm nummer in staat, zodat wij u kunnen bereiken. U kan dit zelf doen via de 

groepsadministratie. Voor de Kapoenen wordt er nog een (online) contactmoment voorzien 

voor de ouders met informatie over het kamp. Indien u toch nog met iets zit of iets te vermelden 

hebt, kan u steeds contact opnemen met de (tak)leiding, door te bellen of te mailen naar 

tak@parsival.be (bv: welpenleiding@parsival.be ). 

2.1.2. KAMPPRIJS 
Aangezien wij dit jaar geen bezoekdag kunnen organiseren, een extra terrein gehuurd hebben en 

meerdere transport bussen ingelegd hebben, zijn wij noodgedwongen om de kamprijs te 

verhogen. Ook de extra aankopen (alcoholgel, allesreiniger, mondmaskers, zeep…) dragen bij tot 

deze extra kostprijs, maar ook niet minder belangrijk, dragen ze bij tot de veiligheid. Deze 

prijsverhoging is UIITZONDERLIJK voor dit corona-kamp. Op kamp gaan naar Stavelot zal dit 

jaar €120 kosten voor iedereen en €90 voor een Kapoen. Vanaf een 3de of 4de kind betaalt u dit 

jaar €85 voor een Kapoen, en €100 voor een lid van de hogere takken. 

2.2. WERKVERGADERINGEN 
Dit jaar zullen er voor de leden geen werkvergaderingen zijn. Zo beperken we dat bubbels die op 

kamp gescheiden zitten, op voorhand met elkaar in contact komen.  

2.3. CAMION INLADEN 
Het camion inladen zal dit jaar over twee dagen verlopen. De Jojo’s worden donderdagavond 

30/07 van 18h-21h verwacht aan het nieuwe lokaal. Vrijdag 31/07 worden de Givers en de VT’s 

verwacht om 09h, mét lunchpakket om verder in te laden. Beide takken zullen die dag fysiek 

gescheiden worden door hekken. De Givers laden met hun leiding 1 camion in, waarin al het 

gerief uit het sjorkot moet. De VT’s laden met hun leiding al het materiaal in dat uit het lokaal 

komt en in de andere camion moet. De twee bubbels komen NIET met elkaar in contact. Het 

materiaal-team zal op afstand aanwezig zijn om alles te coördineren. Iedereen die verwacht 

wordt, neemt een mondmasker én werkhandschoenen mee.  Op vrijdag zullen de WC’s 

gescheiden zijn en water zal op voorhand aan elke bubbel gegeven worden. Leiding van de 

jongere takken komt niet helpen, om geen menging van bubbels te krijgen. 

2.4. BAGAGE BRENGEN 
Aangezien we dit jaar opnieuw met de trein gaan, zal de bagage weer op voorhand gebracht 

moeten worden. Dit gebeurt tijdens het inladen van de camion op vrijdag 31/07. Er zal iemand 

van de leiding u opwachten en duidelijk maken wat u moet doen en waar u de bagage moet 

zetten. Er worden ook per tak lintjes in een bepaalde kleur voorzien, die aan de bagage 

vastgemaakt worden. Op deze manier kunnen we alle valiezen en zakken op het kampterrein 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddVRtW1XGyxe3bznYFwMWQIDSodn5AlG1rm9xEcRwVGSLHhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddVRtW1XGyxe3bznYFwMWQIDSodn5AlG1rm9xEcRwVGSLHhA/viewform
mailto:tak@parsival.be
mailto:welpenleiding@parsival.be
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meteen in de juiste bubbel leggen. Tot slot werken we ook met tijdssloten om het aantal 

personen bij de bagage-drop te beperken. Bagage van Kapoenen, Welpen en Wolven kan van 

08h-10h gebracht worden, die van Jojo’s, Givers & VT’s van 10h-12h. Indien u als ouder 

meerdere kinderen hebt, mag u in 1x alle bagage brengen op een tijdsslot naar keuze. Wij vragen 

specifiek om alles in 1 grote zak te steken. Dit wil zeggen: geen losse slaapzakken apart 

meegeven. Er kan ook tijdens het kamp NIETS doorgegeven worden aan broers en/of zussen uit 

een andere tak. Hou hier rekening mee. 

  



7 
 

3. HET VERTREK 

3.1. VERTREK VOORWAARDEN 
Indien het lid ziek is op de dag van het vertrek, mag het niet mee vertrekken. Wie ziek was voor 

het vertrek (geen corona) moet minstens 3 dagen symptoom vrij zijn. Wie gediagnosticeerd 

werd met Covid-19 moet minstens 7 dagen na diagnose rekenen om mee te mogen vertrekken 

én 3 dagen symptoom vrij zijn. Indien iemand uit de persoonlijke bubbel van het lid corona had 

voor het vertrek, moet het lid getest worden. Tussen een eventueel vorig kamp en ons kamp 

moeten wettelijk minstens 2 dagen zitten. De experten raden wel aan om er 14 dagen tussen te 

laten. Leden die tot een risicogroep behoren moeten een attest hebben van de dokter, of kunnen 

aantonen dat de ziekte onder controle is. U bepaalt als ouder zelf of uw kind mee mag of niet en 

u bent bijgevolg zelf verantwoordelijk voor het meesturen van uw zoon of dochter. 

3.2. VOORPLOEG 
De voorploeg vertrekt vrijdag 31/07 naar het kampterrein. Meer info voor VT’s volgt. 

3.3. GIVERS  
De Givers zullen dit jaar niet de volledige fietstocht maken. Ze vertrekken zondag 02/08 met de 

trein en spreken hier voor af aan de achterkant van het  groot station te Mechelen. Ergens 

onderweg stappen ze uit de trein en trotseren ze de laatste kilometers per fiets. Hun fietsen 

worden de dag van het camion inladen verzameld en zullen naar deze plek gebracht worden. Na 

het kamp zullen hun fietsen ook door ons terug naar het nieuwe lokaal gebracht worden, waar 

ze opgehaald kunnen worden. Bij het vertrek aan het station wordt de lichaamstemperatuur van 

elke Giver en Giverleiding gemeten. Koorts (>38°C) is niet mee vertrekken. Verdere informatie 

over het vertrek wordt nog gecommuniceerd door de Giverleiding. 

3.4. KAPOENEN, WELPEN, WOLVEN & JOJO’S 
De andere leden spreken maandag 03/08 af aan de achterkant van het groot station te Mechelen 

(parking IHAM).  Omwille van de social-distancing is het dit jaar niet toegestaan om te wachten 

tot de groep naar de trein vertrekt. Er zal een Kiss & Ride principe toegepast worden, waarbij 

een kort afscheid het doel is. Van elke tak zal er 1 leiding u ontvangen. Bij deze leiding kan u nog 

met een dringende vraag terecht. Ook eventuele medicatie kan op deze moment afgegeven 

worden. Hierna zal het lid doorverwezen worden naar een andere leiding van de tak, die zich 

ontfermt over de bubbel. Er zal een lint gespannen worden, waar u als ouder niet voorbij mag. 

Van elk lid en leiding zal de lichaamstemperatuur gemeten worden. Koorts (>38°C) is niet mee 

vertrekken. Vanaf Jojo is het verplicht om een mondmasker te dragen op de trein. Kapoenen en 

Welpen zullen twee uur later vertrekken dan de Wolven en Jojo’s. Er mogen namelijk maar 2 

bubbels van 50 per trein. Indien het u niet lukt om uw kinderen op 2 verschillende uren af te 

zetten (bij bv een welp en wolf), dan kan u contact opnemen met  de (groeps)leiding. Over de 

exacte uurregeling wordt u later nog gecontacteerd. 
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4. CORONA-PROTOCOL  
Wij baseren ons hiervoor op de richtlijnen van Scouts & Gidsen Vlaanderen, terug te vinden via 

volgende link: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen/wat-als-iemand-

ziek-wordt?fbclid=IwAR3EJJohZvo4wymjXMB1EPkGo2rPbIJFLQkKItUHOKP0h9F0XFZZqxPdAnc  én we 

baseren ons ook op de richtlijnen van de ambrassade, terug te vinden via volgende link: 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/finaal_stappenplan_om_je_noodprocedure_op_t

e_stellen_met_overnachting.pdf?fbclid=IwAR0jvXjTQot481zr0O_Ai84fyCfrOGOGjXwdONXLA3G6cvzfAPKA

klDBHPY 

4.1. PREVENTIEF 

4.1.1. VERTREK 
Voor het vertrek zal bij elk lid de lichaamstemperatuur gemeten worden. Indien deze boven 

38°C is, kan hij/zij niet mee op kamp vertrekken. Meet bij voorkeur de temperatuur al thuis, om 

pijnlijke situaties bij het vertrek te vermijden. 

4.2.2. OP KAMP 
Van de moment dat er een lid naar huis gestuurd wordt met verdenking van corona, starten wij 

met temperatuurmetingen. Vanaf Jojo (inclusief leiding en keukenploeg) zal elke ochtend 

preventief koorts genomen worden. Dit gebeurt door de EHBO verantwoordelijke per tak. Bij de 

jongere takken komt de groepsleiding rond om de temperatuur van de leiding te meten. Indien 

iemand zijn temperatuur hoger ligt dan 38°C, aanschouwen wij dit als koorts. De persoon zal 

tijdelijk afgezonderd worden van de groep en wordt in onze quarantaine ruimte geplaatst. Na ± 

4 uur zal de temperatuur nogmaals gemeten worden. Indien deze nog steeds boven de 38°C ligt, 

wordt hij/zij bestempeld als ‘ziek’ en moet bijgevolg het kampterrein verlaten. Indien de 

temperatuur gezakt is, mag hij/zij zich opnieuw bij de groep voegen. 

4.2. WORDT ER IEMAND ZIEK OP HET KAMP? 

4.2.1. DE ZIEKE VERTOONT GEEN CORONA-SYMPTOMEN 
Zieke kinderen moeten meteen naar huis om risico’s te beperken. De ouders zullen 

gecontacteerd worden en moeten het lid komen halen. Dit omvat alle ziektes die niet wijzen op 

corona (bv. Zonneslag). 

4.2.2. DE ZIEKE VERTOONT CORONA- SYMPTOMEN 
Het lid wordt in quarantaine geplaats en de ouders worden verwittigd. Zij moeten hun kind van 

het kampterrein komen halen. Hierna gaan zij onmiddellijk naar de huisarts voor een corona-

test. De bubbel waaruit het lid afkomstig is, mag het kampterrein vanaf dan niet meer verlaten. 

Deze maatregel blijft gelden totdat gebleken is dat het zieke lid negatief getest heeft. De leiding 

die zich over het zieke lid ontfermt, moet een speciaal FF2P masker dragen. Als ouder zal u via 

mail meegedeeld worden dat een lid het kampterrein heeft moeten verlaten, met vermoeden van 

corona. Er wordt rekening gehouden met de privacy van de kinderen, waardoor er geen naam 

genoemd zal worden. Paniek is niet nodig. Zodra het lid getest is, krijgt u een tweede mail met 

het resultaat en de eventuele verdere maatregelen. Deze mail wordt naar alle ouders gestuurd, 

niet enkel naar de ouders van leden uit de tak van de zieke. 

 

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen/wat-als-iemand-ziek-wordt?fbclid=IwAR3EJJohZvo4wymjXMB1EPkGo2rPbIJFLQkKItUHOKP0h9F0XFZZqxPdAnc
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen/wat-als-iemand-ziek-wordt?fbclid=IwAR3EJJohZvo4wymjXMB1EPkGo2rPbIJFLQkKItUHOKP0h9F0XFZZqxPdAnc
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/finaal_stappenplan_om_je_noodprocedure_op_te_stellen_met_overnachting.pdf?fbclid=IwAR0jvXjTQot481zr0O_Ai84fyCfrOGOGjXwdONXLA3G6cvzfAPKAklDBHPY
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/finaal_stappenplan_om_je_noodprocedure_op_te_stellen_met_overnachting.pdf?fbclid=IwAR0jvXjTQot481zr0O_Ai84fyCfrOGOGjXwdONXLA3G6cvzfAPKAklDBHPY
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/finaal_stappenplan_om_je_noodprocedure_op_te_stellen_met_overnachting.pdf?fbclid=IwAR0jvXjTQot481zr0O_Ai84fyCfrOGOGjXwdONXLA3G6cvzfAPKAklDBHPY
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4.3. WAT ALS EEN LID POSITIEF TEST OP CORONA? 
Indien gebleken is dat het lid positief getest heeft op corona, moet heel de bubbel het 

kampterrein verlaten. Iedereen van de bubbel moet zich thuis laten testen op corona én ons op 

de hoogte houden. Negatief getest of niet, geen enkel lid kan terugkeren naar het kampterrein 

omdat de bubbel doorbroken is. De noodprocedure wordt geactiveerd en u zal als ouder 

gecontacteerd worden om uw zoon of dochter te komen halen. De werking van de andere 

bubbels kan gewoon doorgaan, aangezien zij tijdens het kamp volledig afgesloten zijn van 

andere bubbels. Paniek is niet nodig. Vanaf deze moment staan experten en het 

permanentiesysteem vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen ons bij, om na te gaan of er eventuele 

andere bubbels ook naar huis moeten. Zij nemen op basis van hun medische kennis deze 

beslissing in onze plaats. 

4.4. WORDT ER IEMAND ZIEK NA HET KAMP? 
Als een lid na het kamp ziek wordt, moet het lid zo snel mogelijk naar de huisarts voor een 

coronatest. Na controle op en bevestiging van corona zal de dokter zelf het contact-tracingcenter 

contacteren. Zij schatten in of de andere kinderen en leiding risico lopen. Het contact-

tracingcenter zal zelf contact met ons of met het nationaal secretariaat opnemen. Op die moment 

geven wij ons contact logboek door aan hen. Het is dus mogelijk dat u als ouder een telefoontje 

krijgt van het contact-tracingcenter. 
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5. VERLOOP KAMP + MAATREGELEN 

5.1. AANKOMST KPT MAANDAG 08/09 

5.1.1. TRANSPORT NAAR KPT 
De takken zullen van oud naar jong de bus nemen van de trein naar het KPT. Bij aankomst staat 

er volk van voorploeg klaar met water + zeep. Iedereen dient zijn handen te wassen voor hij/zij 

op het terrein komt. 

5.1.2. VERLOOP OP KPT 
Na het wassen van de handen, wordt de bagage genomen en naar het takkamp gebracht. 

Kapoenen + welpen krijgen hierna een mini-rondleiding over het KPT door hun eigen leiding. 

Hierna is er tijd voorzien om de picknick te eten.  

5.2. OPBOUW KAMPEN MAANDAG NM 

5.2.1. ALGEMEEN 
Het halen van materiaal verloopt vanaf jojo (ook leiding) ALTIJD met mondmasker. Indien je 

sjorbalken gaat halen dien je ook handschoenen aan te doen. 

5.2.2. HET HALEN VAN SJORBALKEN + MATERIAAL 
Elke tak geeft op voorhand een lijstje aan het materiaal team met welke balken + welk materiaal 

zij die namiddag nodig zullen hebben. Materiaal gaat aparte vakken voorzien aan de 

materiaaltent waarin de leden hun EIGEN materiaal kunnen komen halen. Givers en VT’s 

gebruiken grondboren en halen hun balken zo veel mogelijk de dag/voormiddag voor de 

aankomst van de andere leden. 

5.2.3. HUDO’S 
Elke tak krijgt 2 eigen HUDO’s. Er mag NIET naar de HUDO gegaan worden van een andere tak. 

Indien dit voor jojo’s problemen vormt aangezien zij bij aankomst zelf hun HUDO nog moeten 

maken, kunnen zij tijdelijk een put in het bos maken. Jojo’s beginnen bijgevolg best onmiddellijk 

bij aankomst aan het maken van hun HUDO. Voor kapoenen, welpen en wolven zullen de Givers 

dit in orde brengen. 

5.3. ALGEMEEN DAG VERLOOP 

5.3.1. OCHTENDRITUELEN 
5.3.1.1. Ochtendgymnastiek  
Lopen mag maar enkel op de ruimte die voorzien is voor je eigen bubbel. 

5.3.1.2. HUDO’s 
Hudo’s moeten ‘s ochtends én ’s avonds door de leiding éénmalig ontsmet worden. Dit houdt in: 

de bovenbril en de handvaten. 
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5.3.2. ETEN 
5.3.2.1. Kapoenen & welpen  
Ieder krijgt 1 grote tent, waarvan de helft eettent en de andere helft speeltent zal zijn. Voor het 

eten worden de handen gewassen. 

5.3.2.2. Wolven  
Wolven halen hun eten af zoals vroeger, in een kookpot of emmer. Voor het eten worden de 

handen gewassen. 

5.3.2.3. Jojo’s, Givers & VT’s  
Enkel bij rauwkost dient er gekookt te worden met mondmasker én handschoenen. Voor het 

koken worden de handen gewassen. Er wordt alcoholgel voorzien. Deze drie takken letten er op 

dat er nooit meer leden naar de fourage gaan, dan nodig is. Voor het eten worden de handen 

gewassen. 

5.3.2.4. Fourage  
Er zal een drive-in systeem gemaakt worden met stopstrepen waarop je moet wachten. KKP zet 

alles klaar met handschoenen. 

5.3.2.5. Afwas  
Er wordt elke keer afgewassen met propere sponzen én een propere handdoek. Hierna wordt 

ook de afwasbak zelf afgewassen en worden de tafels gereinigd. Het is van groot belang dat dit 

jaar elk lid zeker drie handdoeken meeneemt, omdat ze niet opnieuw gebruikt mogen worden. U 

mag ook slechte keukenhanddoeken doneren aan de scouts, indien u hier over beschikt. 

5.3.3. KEUKENPLOEG 
Koken met mondmasker, baardnetjes, handen wassen, handschoenen, tafel reinigen voor en na 

het eten. 

5.3.4. DAGELIJKSE HYGIËNE MAATREGELEN 

5.3.4.1. Handen wassen  
De leiding maakt een filmpje over hoe de handen te wassen. De leiding doet dit voor in het begin 

van het kamp. Aan elk lid wordt gevraagd om een handpompje zeep + doos zakdoeken mee te 

nemen. 

5.3.4.2. Lichaam wassen 
Bij voorkeur wassen we ons in de beek. Op voorploeg wordt er gekeken welke tak best waar 

in het water gaat. Voor kapoenen en welpen worden er wasbakken gemaakt.   

                                                                        

5.3.4.3. Extra’s 
Er wordt een contactlogboek bijgehouden en iedereen zal moeten drinken uit een drinkbus i.p.v. 

uit de fles. 

5.4. MATERIAAL 
Elke tak voorziet een materiaallijst per dag, zodat het materiaal-team alles kan klaar leggen. 
Alles zal door hun ontsmet worden en zal er een ‘vuil vak’ voorzien worden waarin geleend 
materiaal teruggelegd kan worden.  
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5.5. EHBO 

5.5.1. TAK-EIGEN EHBO  
Elke tak zal zijn eigen EHBO krijgen. Hier zullen de basics in zitten om de bezoeken naar de 

EHBO tent in te perken: plakkers, ontsmettingsmiddel, pincet, tekentang,…. Zo vermeiden we dat 

er veel volk ‘onnodig’ in de EHBO-tent moet zijn.  

5.5.2. EHBO-TENT  
Elke tak heeft zijn eigen EHBO-verantwoordelijke, dit is 1 leiding die altijd naar de EHBO tent 

gaat indien dit nodig is. Speciale materialen voor grote wonden / speciale gevallen zullen nog 

steeds daar liggen. Bij binnenkomen ontsmet je als leiding je handen, zet je een mondmasker op 

(dat je al op hebt van over het terrein te lopen) en gebruik je wegwerphandschoenen. Nadien 

reinig je alles wat je aangeraakt/gebruikt hebt. Vanaf jojo zetten leden ook een mondmasker op. 

5.5.3. VERDENKING CORONA  
Noodproceduresysteem volgen   zie ‘Corona-protocol’ 

5.6. INFRASTRUCTUUR 

5.6.1. AFBAKENING BUBBEL 
Kapoenen, Welpen en Wolvenleiding bakenen hun eigen terrein af met een aantal paaltjes of 

pijltjes van de MTB. Voor Jojo’s, Givers en VT’s is dit niet nodig maar worden er wel afspraken 

met de leden gemaakt. 

5.6.2. QUARANTAINE PLAATS 
Een quarantaine plaats  hebben is verplicht. Hierin leggen we leden waarvan we een vermoeden 

hebben van corona. Dit wordt een extra tent . 

5.6.3. TENTEN VERLUCHTEN 
Het is van groot belang dat de tenten van zowel leden als leiding verlucht worden. We zetten ze 

dus vaak genoeg open.  

5.7. ALGEMEEN 

5.7.1. POST 
De post wordt door de keukenploeg mét handschoenen gesorteerd per tak. Deze komt bij de 

fourage te liggen en kan daar door elke tak meegenomen worden. Dit jaar kan er ook door de 

ouders bij het bagage afzetten post meegegeven worden aan de leiding. De leiding bedeelt die 

dan aan hun leden tijdens het kamp. Het is dit jaar niet mogelijk om brieven op het kamp door te 

geven aan broers of zussen van een andere tak. 

5.7.2. TERREIN VERLATEN 
Leden mogen het terrein niet verlaten zonder een leiding. Bij wandel en fietstochten zal er dus 

steeds een leiding aanwezig zijn.  
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5.7.3. EXTRA ROLVERDELING LEIDING PER TAK 
 EHBO verantwoordelijke: Enige persoon die eventueel nog in de EHBO tent komt. Deze 

persoon is bij oudere takken ook verantwoordelijk voor het dagelijks meten van koorts. 

 Materiaalverantwoordelijke: Deze leiding ziet er op toe dat het materiaal steeds 

gereinigd is en op een correcte manier terug gebracht wordt. 

 Contactlogboekverantwoordelijke: Deze leiding houdt het contactlogboek bij. Elk 

contact wordt hierin geschreven (bv. omstaander spreekt je aan tijdens een tocht) 

 Hygiëneverantwoordelijke: Deze leiding ziet er extra op toe dat alle maatregelen goed 

gerespecteerd worden. (Elke leiding moet hier sowieso op letten) 

5.7.4. COMMUNICATIE NAAR LEDEN – CHECKLIST  
Op voorhand wordt er een document opgesteld met alle puntjes dat de leiding op dag 1 zeker 

aan zijn leden moet vertellen. Voor de leiding zal er een checklist gemaakt worden, waaraan elke 

dag voldaan moet worden. 

5.8. SPECIALE AANGELEGENHEDEN 

5.8.1. AANKOMST EN OPBOUW  
Zie eerder 

5.8.2. BEZOEKDAG  
De bezoekdag gaat dit jaar NIET door. Hou er dus rekening mee dat u alles van in het begin 

meegeeft. Er kunnen GEEN extra kleren/spullen gebracht worden tijdens het verloop van het 

kamp. De kapoenen worden zondag 09/08 opgehaald door hun ouders. Dit gebeurt niet op het 

kampterrein zelf, maar een paar honderd meter verder waar zowel kapoenen als bagage 

verzameld worden. Het ophalen gebeurt om 14h echte tijd. Bij vragen, mogen de ouders mits het 

dragen van een mondmasker, naar de kapoenenleiding gaan, die ook een mondmasker aan 

hebben op die moment. Meer info over het komen halen en de weg zal nog specifiek naar de 

kapoenenouders gecommuniceerd worden. Hou er voor andere takken dus rekening mee dat er 

GEEN  

5.8.3. AFBRAAK 
Alles wordt per tak afgebroken en in 1 keer weggebracht met de platte kar. Indien al uw 

constructies plat liggen, gaat de materiaalverantwoordelijke van de tak bij materiaal horen of de 

kar beschikbaar is. Zo ja, breng je al je gerief in 1 x naar de materiaaltent. Zo niet wacht je tot de 

andere tak er klaar mee is. Er wordt niet voor afzonderlijke balken/patrouillebakken over het 

terrein gelopen. Alles gebeurt in 1x. 

5.9. VERTREK LEDEN 
Net zoals bij het heengaan zullen er hier ook twee ‘shiften’ zijn. De Welpen en Wolven 

vertrekken eerst van het kampterrein. De Jojo’s en Givers vertrekken twee uur later naar huis. 
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6. NA KAMP 

6.1. CAMION UITLADEN 
De Givers en de VT’s laden samen met hun leiding de camion uit op 19/08 om 8h00. Ze nemen 

een lunchpakket, mondmasker en werkhandschoenen mee. 

6.2. WVG’S 
Over de werkvergaderingen na het kamp zal je ook na het kamp gebriefd worden. 

 

 

 

 


