
CORONA BRIEF 

Beste ouders, 

We gaan nog steeds met ons alleen naar de Brink maar we hebben een extra terrein geboekt 

om ons in 2 bubbels te organiseren. Dit wil zeggen dat de leden die in een andere bubbel 

zitten niet met elkaar in contact komen.  

Bubbel 1  

Tak  Data  Plaats  

Herten  8-12 juli De brink, bosbergen 1, 2200 Herentals (terrein spar)  
 

Welpen  7-12 juli De brink, bosbergen 1, 2200 Herentals (terrein spar)  
 

 

Bubbel 2  

Tak  Data  Plaats  

Wolven  5-12 juli De brink, bosbergen 1, 2200 Herentals (terrein marmot)  

 

Givers  3-12 juli De brink, bosbergen 1, 2200 Herentals (terrein marmot)  

 

 

Alle leden kunnen in principe mee op kamp. Mocht er twijfel zijn om medische redenen, dan 

kan jullie huisarts hierover adviseren.  

Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek symptomen vertonen van covid 

worden, blijven thuis. Bij twijfel vragen we dat ouders de huisarts consulteren. Op die 

manier kunnen wij de veiligheid binnen de bubbels garanderen.  

Een update van de individuele medische steekkaart is voor iedereen een must! Als 

dit niet in orde is, kan het lid niet deelnemen. Dit kan de groepsadministratie of op papier bij 

het afzetten van de rugzakken. 

Ons zomerkamp zal er in 2020 sowieso anders uitzien dan we gewend zijn. Dit zijn de 

maatregelen die wij treffen voor het kamp corona proof te maken: 

VOOR HET VERTREK EN AANKOMST  
 Bij het afzetten van de rugzakken vragen we indien mogelijk dit door 1 persoon te 

laten doen.  

 

 Medicatie, kids- ID en buzzypass worden samen verzameld in een envelop waarop je 

de naam van het lid vermeld. Deze wordt vervolgens in de hier voor bestemde doos 

achtergelaten bij vertrek aan Dampoort. Zo vermijden we contact met mensen buiten 

onze bubbel.  

 

 Voor het vertrek en ophalen van de leden aan Dampoort : 

o Personen die leden afzetten, dragen masker 

o Indien mogelijk het lid/leden door 1 persoon af te zetten.   



o Respecteer ook hier steeds de afstand van 1,5m.  

o Blijf voor deze ene keer niet wachten tot we vertrekken. Op deze manier 

voorkomen we een bijeenkomst van mensen.  

 

 Heb je vragen voor het vertrek? Zo kan je ons bereiken  

o via mail:  scoutsmeulestede@gmail.com 

o via sms naar Eva: 0489369169 

OP KAMP  
 Elk kamp mag maximum bestaan uit 50 deelnemers. Dus we deelden ons kamp op in 2 

bubbels. We kozen ervoor om ze in leeftijdscategorieën op bij elkaar te zetten.  

 De bubbels worden gelinkt aan een kleur. De leden en de leiding krijgen een bandje in 

de kleur van hun bubbel. Zo weten de leden steeds bij welke leiding ze terecht kunnen 

en met welke kinderen ze mogen spelen.  

 We voorzien de ontsmettingsalcohol voor iedereen. Al mag je er steeds extra 

meegeven.  

 We houden een logboek bij waarin gegevens worden bij gehouden van aanwezigheden 

op kamp en externe contacten  ( bijvoorbeeld wie wanneer boodschappen gaat doen, 

bezoek huisarts,…)  

 Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, schrappen we activiteiten zoals 

meerdaagse trektochten.  

 Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk stappenplan: 

onmiddellijke afzondering met 1 leid(st)er en ouders die hun zoon of dochter zo snel 

mogelijk komen ophalen. 

 We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne, reinigen van 

contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte mondmaskers voor + 12 jarigen 

buiten de kampplaats (we vragen om mondmaskers van thuis uit mee te geven met 

je kind).  

 

Een kampperiode werd vastgelegd op minimum 7 aaneensluitende dagen samen in een 

bubbel. Als het kamp korter duurt (bv. 5 dagen) moet je de resterende dagen (bv. 2 dagen) 

wachten voor je deel mag nemen aan een volgend jeugdkamp. 

We zullen deze richtlijnen strikt volgen. We vragen als leiding zowel begrip als vertrouwen. 

Aarzel niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook. We 

begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken graag samen naar antwoorden of oplossingen.  

Wil je al even foto’s bekijken van onze kamplocatie dan kan dit via deze link 

https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/de-brink/accommodatie/kamperen/ 

Het is een stevige opdracht, maar we zijn paraat. We hebben al onze leden enorm gemist!  

Scoutmoedige groet, 

de groepsleiding Eva, Marjon en Annabel  

  

https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/de-brink/accommodatie/kamperen/

