
Scouts(kamp) en corona
De weg naar een speciale maar scouteske zomer



De coronamaatregelen

Wie kan er mee?
Organisatorische 

maatregelen

Hygiënische 
maatregelen

Wat in geval van 
ziek kind op kamp?



Wie kan er allemaal mee?
• Scouting is voor iedereen

→Iedereen kan en mag mee op kamp

• TENZIJ…:

• Twijfel je? Vraag advies aan je huisarts

• We rekenen op jullie!

Jij of iemand van je 
gezinsbubbel is ziek 

Je behoort tot een 
risicogroep



Organisatorische maatregelen
• Bubbelwerking

• Juventa heeft 5 bubbels (+ kookleiding):

• Contacten binnen bubbel:
• Activiteiten samen doen, samen slapen, samen eten,…

• Geen afstandsregels van toepassing

• Contacten tussen bubbels:
• Vermijden → bubbel distancing

‼ Geldt ook voor broers en zussen in verschillende bubbels

• Contacten met externen:
• Zo weinig als mogelijk; wel contact → +12-jarigen een mondmasker en social distancing



Organisatorische maatregelen
Wel Niet



Hygiënische maatregelen

Handwasmomenten

• Focus op water en zeep
• Desinfecterende spray indien 

noodzakelijk
• Waterpunten met stromend 

water op de kampwei

Hoesten in de elleboog





Hygiënische maatregelen

Één HUDO per bubbel

• Handen wassen na elk 
HUDO-bezoek

• HUDO’s worden dagelijks 
gedesinfecteerd

Contactoppervlakken reinigen

• Zitbalken, tafels, kraantjes, …

Materiaal per bubbel

• Zoveel mogelijk materiaal 
per bubbel

• Niet mogelijk
→ Ontsmetten bij doorgeven





Wat in geval van ziek kind op kamp?
Lid ziek?

Symptomenlijst bekijken
→ Vermoeden COVID?

Lid in kindvriendelijke 
quarantaine samen met     

1 leiding

Ouders verwittigen

Ouders komen kind zo snel 
mogelijk halen en gaan 
naar hun eigen huisarts

Achterhaal oorzaak van 
symptomen (allergie, 

zonnebrand…)

Blijf alert

Vermoeden COVID
Geen vermoeden           
COVID



Lid in kindvriendelijke 
quarantaine samen met     

1 leiding

Ouders verwittigen

Ouders komen kind zo snel 
mogelijk halen en gaan 
naar hun eigen huisarts

Achterhaal oorzaak van 
symptomen (allergie, 

zonnebrand…)

Blijf alert

Lid doet een COVID-test 
(als huisarts dit nodig acht)

De hele bubbel gaat naar 
huis, andere bubbels 

worden nauw opgevolgd

positief

Ziek lid blijft thuis, rest van 
de bubbel kan kamp 

voortzetten

negatief



Vertrek







Afhalen

• Normaal leuke gebeurtenis met hotdogs en vele verhalen…

…nu vooral focus op veiligheid

• Adres: Arbespine 53– 4845 Sart-Jalhay

• Kapoenen: woensdag 29/07 om  12u

• Andere takken: zaterdag 01/08
• Kabouters en welpen: 11u

• Pioniers en woudlopers 12u

• Jong-Gidsen en Jong-Verkenners 13u

• Givers en Jin: 14u

• Het verkeer is nooit voorspelbaar, maar probeer rekening te houden met de 
tijden!



Hoe gaat zo een kamp er 
eigenlijk aan toe?

Wanneer? Waar?

Inschrijven Andere nuttige 
informatie



Thema

Het  tijdperk  van  de  Grieken  en  de  Romeinen!

Maak  kennis  met  legendarische  gladiatoren,  grote  
Griekse  tempels, verschillende  goden, machtige  Romeinse  

keizers en nog veel meer…

De  leiding  staat  te popelen  om  dit allemaal te ontdekken 
samen met jou!



Wanneer?

Kamp 2020
Vrij 24/07 – Za 01/08 (Kapoenen vrij 24/07 – woe 29/07)



Waar: ligging

Post: Route de la chapelle 16
4845 Sart-Jalhay

! Geen bezoekjes!



Inschrijven
• Online via website: www.juventazonhoven.be/inschrijven-kamp

• Betaling via payconiq of overschrijving (verdere details in inschrijvingsformulier)

‼ Invullen medische fiche via groepsadministratie
• Met corona nog belangrijker dan anders

• Staat uitgelegd in inschrijvingsformulier

• OPGELET: inschrijven ten laatste zondag 5 juli

http://www.juventazonhoven.be/inschrijven-kamp


Hoe op kamp?
• Slapen

• In een (warme) slaapzak

• Klein kamp: minstens 1 leider in de tent

• Op een veldbedje (optioneel een luchtmatras)

• Opstaan om 8u



Hoe op kamp?
• Opening

• Elke ochtend om 8u30 aan de vlaggenmast

• Openingsformatie (corona-proof)

• In volledig uniform

• Vlaggen worden gehesen tot 21u



Hoe op kamp?
• Eten

• Kapoenen, welpen, kabouters (klein kamp) en jin:

• Worden verwend door een kookploeg

• In de shelter (door corona apart per bubbel)

• Pioniers en woudlopers:

• Sjorren eigen shelter om onder te eten

• Krijgen wel eten van de kookploeg

• Jong-Gidsen, jong-verkenners en givers:

• Koken zelf op een gesjord houtvuur

• Maken (sjorren) hun eigen shelter

• Gamellen, bestek, drinkbeker,

sponsje en afwashanddoek



Hoe op kamp?
• Wassen

• Onder zelfgemaakte douches

(jammer genoeg geen beek langs de kampweide dit jaar)

• Toiletzak

• Waskom (kan mee met de grote bagage)

• Tandenborstel + tandpasta

• Shampoo

• Handdoeken

• Voldoende reservekledij

• Wasknijpers

• …. (zie kampboekje)



Hoe op kamp?
• HUDO

• Één per bubbel



Hoe op kamp?
• Spelen

• Met de hele groep:
• Groepsspel 

• Bezinning

• Bonte avond

• Groot kampvuur

Allemaal aangepast aan de COVID-maatregelen

• Met de tak:
• Verrassing!

• De leiding bereid een spetterend kamp voor met 
originele activiteiten





Hoe op kamp?

• Op tocht
• Klein kamp:

• Eendaagse → rugzak, wandelschoenen, drinkbus, fluovestje

• Grootkamp:

• Tweedaagse



Hoe op kamp?

• Bagage
• Inleveren grote bagage: za 18 juli 15u-17u 

Veldbedje, slaapzak, botten, gamellen,… (alles wat je al kunt missen)



Hoe op kamp?

• De eerste keer
• Voor iedereen was er ooit een eerste keer 

• Enthousiaste en ervaren leiding

• Een goed voorbereid kamp 

• Leiding van elke tak aanwezig bij het vertrek

• Soms is het voor de ouders moeilijker dan voor de leden



Hoe op kamp?

• Heimwee

• Vriendjes en vriendinnetjes

• Lieve leiding

• Brief van thuis, knuffel, …

• Leuke activiteiten 

• Liever niet: naar huis bellen, bezoek op kamp, kind afhalen



Communicatie

• Hoofdleiding: enkel voor noodgevallen, liefst tussen 20u en 23u
• Joris: 0491/63.52.54

• Ruben: 0477/35.22.70

• Frederik: 0471/61.98.93

• Post

• Facebookpagina (we proberen toch wat updates te geven)

• GSM-gebruik door leden is onder geen enkele voorwaarde toegestaan

• Geen nieuws is goed nieuws



Kamp?
Gewoon doen!


