Kampboekje Zele
Kris Kras Akabe
2020

V.U: Kris Kras Halle-Zoersel A2203G

Liefste ouders, opvoeders en leden,
We gaan op kamp, dat staat vast! Enkel zal het kamp er dit jaar wat anders
uitzien dan dat we gewend zijn. Deze bundel bevat alle standaard en nodige
extra informatie over het verloop van het kamp. Gelieve deze bundel zeer
grondig door te nemen. Zo is iedereen op de hoogte van de organisatie en
kunnen we er samen een fantastisch kamp van maken!
De leiding heeft er alvast heel veel zin in!
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Wie mag er mee?
Omdat het een speciaal jaar is willen we nog even verduidelijken wie er
allemaal mee op kamp mag. Natuurlijk mag IEDEREEN mee op kamp! Dat
spreekt voor zich. Wel moeten we duidelijk benadrukken dat het dit jaar de
verantwoordelijkheid en de beslissing is van de ouders om hun kind al dan
niet mee op kamp te sturen. Wij doen er als leidingsteam alles aan om het
kamp veilig te doen verlopen. Maar dit geeft geen uitsluitsel op een
eventuele uitbraak van Corona.
Wanneer je twijfelt om je kind mee op kamp te sturen, win je best advies
in van je huisdokter. Deze kan samen met jullie een weloverwogen
beslissing nemen.
Binnen enkele dagen krijgen jullie een lijst met aandoeningen toegestuurd
waarbij je best het advies van de huisdokter vraagt. Indien de aandoening
al lange tijd stabiel is met de nodige medicatie is het niet perse nodig om
extra advies aan de dokter te vragen. Maar ook dit is jullie eigen beslissing.

BELANGRIJK
Het is de verantwoordelijkheid van elke ouder om geen zieke kinderen mee
op kamp te sturen. Dit voor de veiligheid van het eigen kind maar ook voor
alle andere kinderen en leiding op kamp. Vanuit Scouts en Gidsen
Vlaanderen is beslist dat kinderen die 5 dagen voor de aanvang van het
kamp nog koorts hadden, niet mee op kamp mogen. Graag hebben wij hier
als leiding mee controle over. Omwille hiervan hebben wij een
registratieformulier gemaakt waar 7 dagen voor het kamp elke dag de
temperatuur van je kind op geregistreerd wordt Dit formulier vind je
achterin het boekje terug. Dit blad wordt bij aankomst afgegeven aan de
leiding. Bij aankomst wordt ook nogmaals de temperatuur van elk lid
genomen. Zo zorgen we voor een veilige overgang voor iedereen.

Locatie
Scoutsstraat 55
9240 Zele
België
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Periode
Omwille van de nodige maatregelen die er getroffen moeten worden om het
kamp dit jaar te kunnen laten doorgaan, hebben we met de leidingsploeg
beslist om het kamp op te splitsen in 2 bubbels. Deze bubbels gaan naar
dezelfde kampplaats maar wel tijdens een andere periode. Dit wil
zeggen dat het kamp met enkele dagen verkort wordt.
We zijn ons er van bewust dat dit een grote teleurstelling zal zijn voor vele
leden, maar omwille van de korte tijd waarin we het kamp moeten
vormgeven, zien wij als leidingsploeg geen andere oplossing. Het zal
misschien een korter kamp zijn, maar we maken er een knaller van formaat
van. We hopen dat jullie hier begrip voor kunnen opbrengen.

Concreet:
Bubbel 1: Jonggivers en Givers gaan op kamp van 2 juli ’s ochtends
tot 5 juli ’s avonds.
Jonggivers worden om 10 uur verwacht op de kampplaats en worden
opgehaald om 19u30
Givers worden om 9u30 verwacht op de kampplaats en worden
opgehaald om 20u.
Bubbel 2: Kabouters en Jins gaan op kamp van 7 juli ’s ochtends tot
10 juli ’s avonds.
Kabouters worden om 10u verwacht op de kampplaats en worden
opgehaald om 19u30.
Jins worden om 9u30 verwacht op de kampplaats en worden
opgehaald om 20 uur.
Verder info over het vervoer vind je verder in het boekje terug
Gelieve stipt te zijn. Dit is belangrijk om alles volgens de maatregelen te
laten verlopen.
 Indien dit tijdstip voor jullie niet past, gelieve dit aan de takleiding te
laten weten. Dan zoeken we samen naar een ander tijdstip.
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Inschrijven
Schrijf uw zoon/dochter zo snel mogelijk in! U doet dit door het
inschrijvingsformulier achteraan in dit boekje in te vullen en aan de leiding
terug te bezorgen. Graag inschrijven voor 20 juni.
Over de de prijs van het kamp kunnen we nu helaas nog niets meedelen.
Hiervoor moeten we wachten op extra richtlijnen van Scouts en Gidsen
Vlaanderen. Wacht hier niet op maar schrijf je kind alvast in. Nadien krijg
je een uitnodiging tot betaling.

Medisch
Omwille van een wettelijke bepaling mag er door onze leiding geen
medicatie worden toegediend zonder schriftelijke toestemming van de
geneesheer. Daarom vragen we het ‘Attest Medicijnen’ te laten invullen
en ons deze zo snel mogelijk terug te bezorgen. Je vindt het attest terug in
de bijlage.
Voor de rest van de medische informatie maken we gebruik van de
medische fiche die je in het begin van dit scoutsjaar hebt ingevuld. Zijn er
nieuwe medische ontwikkelingen, dan kan je via de takleiding een nieuwe
fiche opvragen en deze opnieuw invullen.
BELANGRIJK!
Omwille van de huidige situatie wordt er bij de medische fiche nog een extra
bijlage toegevoegd. Hierop moeten we nog even wachten. Wanneer Scouts
en Gidsen de bijlage online geplaatst heeft bezorgen wij jullie deze zo snel
mogelijk. Gelieve deze ook zo snel mogelijk in te vullen en terug te sturen
naar de takleiding. Graag ook een kopie mee op kamp geven indien dit
mogelijk is.
Gelieve de medicatie zeker van naam te voorzien en liefst in een apart zakje
te steken. Geef dit, samen met de identiteitskaart, mee in een zakje dat je
kind vast heeft in de hand bij aankomst op het kampterrein zodat de leiding
dit goed ontvangt.
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Noodgevallen
Bereikbaarheid
Als wij op kamp gaan, nemen we alle medische fiches en contactgegevens
mee. Als er iets zou gebeuren, contacteren wij u meteen. lndien u ons wil
bereiken bij een noodgeval, kan u altijd terecht bij de groepsleiding en/of
takleiding. Hun contactgegevens vind je verder in dit boekje.
Omwille van Corona zijn wij dit jaar verplicht om een contactenlogboek bij
te houden tijdens het kamp. Hierin staan alle gegevens van de leden en hun
ouders, maar ook van externen met wie we gedurende het kamp in contact
komen en alle maatregelen die we nemen bij contact. Na het kamp moeten
we dit contactenlogboek nog minstens 1 maand bijhouden voor het geval
dat iemand Corona zou krijgen. Op dat moment moeten wij het logboek
doorgeven aan het contactcentrum van de overheid zodat zij alle betrokken
personen kunnen contacteren. Na 1 maand wordt dit boek vernietigd.
BELANGRIJK!
De leiding doet er alles aan om het kamp in goede banen te leiden en de
nodige maatregelen toe te passen. Maar dit kunnen we niet alleen. Hiervoor
hebben we jullie medewerking nodig.
Concreet verwachten we dat jullie gedurende het kamp steeds in staat zijn
jullie kind te komen halen. Dit kan voorvallen wanneer hij/zij zelf ziek is,
maar ook wanneer er een ander lid, leiding of foerage symptomen van
Corona vertoont. Omwille hiervan vragen wij jullie om steeds telefonisch
bereikbaar te zijn en in een aanvaardbare tijd de kampplaats te
kunnen bereiken.
Verzekering
Via de inschrijving in het begin van het jaar, is uw zoon/dochter verzekerd
voor lichamelijke ongevallen bij Scouts & Gidsen Vlaanderen. Dit geldt ook
voor het kamp.
Er moet wel rekening mee worden gehouden dat materiële schade niet
wordt gedekt door deze verzekering (zoals rolstoel, hoorapparaat,
protheses…). Uiteraard dragen wij de grootste zorg voor dit materiaal, maar
een ongeluk is snel gebeurd. Dit materiaal gaat dus mee op eigen
risico.
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Vervoer
Om praktische- en veiligheidsredenen is het dit jaar niet mogelijk om met
een bus naar de kampplaats te gaan. Elk kind wordt door zijn eigen
ouders/opvoeders afgezet aan de kampplaats. Ook een carpool kan
dit jaar niet georganiseerd worden omdat zo verschillende bubbels met
elkaar in contact komen.
Indien er een probleem is met het vervoer, gelieve contact op te nemen
met de takleiding. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Hun contact
gegeven kan je vinden bij het onderdeel ‘contact’.
Het uur waarop uw kind verwacht wordt op de kampplaats vind je terug
onder het puntje ‘periode’.

Aankomst en vertrek
Zeer belangrijk om te weten is dat er geen ouders op de kampplaats
mogen komen. Dit zal voor een aantal leden niet gemakkelijk zijn dus
vragen wij jullie om ze hierop goed voor te bereiden. Bij aankomst en
vertrek zal duidelijk zijn aangegeven wat er van jullie verwacht wordt. Op
het bijgevoegde kaartje zien jullie een plattegrond van de kampplaats. De
leden zullen worden afgezet en opgehaald bij de gele cirkel. De leiding staat
klaar om de leden op te vangen op het kleine grasveld (oranje omlijnd).
Tussen deze twee plaatsen zal ruimte gelaten worden om de kinderen hun
handen te laten wassen en te ontsmetten en waar hun temperatuur wordt
gemeten. Zo verloopt de overgang van bubbel naar bubbel op een
verantwoorde manier.
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BELANGRIJK!!!
Bij aankomst dragen alle ouders en alle leiding een mondmasker. De
leden zelf moeten geen mondmasker opzetten maar er wordt wel gevraagd
om hen 2 mondmaskers mee te geven voor moest het nodig zijn. Indien
er speciale zaken over bv. medicatie extra moeten worden toegelicht aan
de leiding vragen we om dit op voorhand te bespreken via de telefoon
zodat contact tussen ouders en leiding beperkt kan worden.
Er wordt gevraagd om alle belangrijke documenten (bv. identiteitskaart,
medicatiefiche en andere belangrijke info) aan de kinderen mee te geven
in de hand bij aankomst. Zij kunnen dit allemaal meteen aan de leiding
geven zodat zij het veilig kunnen opbergen.
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Maatregelen op de kampplaats
Op de kampplaats zelf worden heel wat maatregelen getroffen om alles vlot
te doen verlopen. Hier lichten we jullie als ouder/opvoeder graag over in.
-

-

-

-

-

-

-

-

De jongste takken (kabouters en jonggivers) slapen in gebouwen, de
oudste takken (givers en jins) slapen in tenten. We rekenen 3 tenten
voor 14 personen (inclusief leiding), zodat er zeker genoeg ruimte is.
Op kamp wordt er een isolatieruimte voorzien voor moest er een lid,
leiding of foerage symptomen van corona vertonen. Deze plek wordt
kindvriendelijk ingericht.
Er wordt per bubbel een EHBO verantwoordelijke aangesteld en een
isolatie verantwoordelijke die zich ontfermt over de persoon met
symptomen.
Op het kamp wordt er extra aandacht gegeven aan handhygiëne! Er
worden meer en langere vaste momenten ingepland om onze handen
te wassen en te ontsmetten indien nodig. Doordat we in bubbels op
kamp gaan, is fysiek contact mogelijk. Het is hierbij belangrijk om
gezond verstand te gebruiken…
Er is besloten dat wij als scoutsgroep geen uitstappen doen waarbij
we in contact kunnen komen met andere personen. Er zal dus niet
gezwommen worden, geen dorpsspel gespeeld worden, geen
tweedaagse… Wel laten we de takken toe om in de buurt van de
kampplaats een wandeling te maken in de vorm van een zoektocht of
dergelijke.
Tijdens het kamp wordt de temperatuur van elk lid maar ook van de
leiding en foerage minstens 1x per dag genomen.
Het spreekt voor zich dat we tijdens het kamp extra aandacht hebben
voor het ontsmetten van contactoppervlakte. Hiervoor wordt al het
nodige materiaal voorzien.
We zorgen voor voldoende rust momenten. Symptomen van Corona
komen overeen met vermoeidheid. Het kamp hierdoor moeten
stopzetten zou zonde zijn.
Er wordt op voorhand contact opgenomen met een huisarts in Zele.
Zo weet die van onze aanwezigheid en kunnen we zijn hulp
inschakelen, moest dit nodig zijn.
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Procedure bij vermoeden van Corona
Bij een vermoeden van Corona worden volgende stappen ondernomen:
- Er wordt een isolatieruimte voorzien waar het kind kan rusten. Deze
wordt kindvriendelijk ingericht.
- Er wordt voor het kamp een verantwoordelijke aangesteld die zich
ontfermd
over
de
zieke.
Hiervoor
wordt
voldoende
beschermingsmateriaal voorzien.
- De ouders worden meteen ingelicht en worden verwacht hun zoon of
dochter zo snel mogelijk te komen halen.
- Het permanentiesysteem van Scouts en Gidsen Vlaanderen wordt
gecontacteerd voor verdere afspraken.

Dagverloop
8u00

Opstaan, wassen en aankleden

8u30

Ontbijt, tanden poetsen

9u30

Aantreden & kampdans

9u40

Voormiddagactiviteit

12u00

Middageten

13u00

Afwassen, vrije moment en platte rust

14u00

Namiddagactiviteit 1

16u00

4-uurtje

16u30

Namiddagactiviteit 2

18u00

Avondeten

19u00

Avondactiviteit

???

Slapen
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Wat neem ik mee?
Bij het kampboekje krijgt u ook een bagagelijst mee. Dit is een handig
hulpmiddel om zeker niets te vergeten bij het inpakken. Daarop duidt je
aan hoeveel en wat er in de koffer van je zoon/dochter zit. Graag hebben
we deze lijst ingevuld mee op kamp. Zo weten we wat je zoon/dochter
moeten inpakken als we terugkeren.
Voor specifiek materiaal per tak, kijk je best even verder naar het blad van
jouw tak.
Graag vragen we ook:
In alle kleding én persoonlijk materiaal de NAAM te zetten.
Alles in één koffer of zak te steken. Slaapzak, kussen en ander slaapgerief
mag in een tweede zak + NAAM.
Wat
-

we zeker NIET meenemen:
Dure elektronische spullen zoals MP3, PSP…
GSM
Snoep, Geld

Als dit materiaal toch meegaat op kamp, dragen wij hier geen
verantwoordelijkheid voor. Er worden op kamp tussendoortjes en af en toe
snoepjes voorzien, dit hoeft dus zeker niet meegebracht te worden van
thuis.
In de bijlage vinden jullie een bagagelijst!

BBQ en toonmoment
Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen wordt het niet toegestaan om op het
einde van het kamp een toonmoment voor de ouders te organiseren. Ook
de BBQ kan dit jaar dus niet door gaan.
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Contact
Bij verdere vragen over het kunnen jullie terecht bij de takleiding. Ook de
inschrijving andere formulieren worden naar hen gestuurd. Hun
contactgegevens vind je hier terug:
Kabouters
Jade Levevere: 04 84 82 13 45
Jonggivers
Anneleen Van Den Bogaert: 04 97 70 69 54
Givers
Manon Dethier: 04 71 10 80 66
Jins
Jorunn Deleu: 04 99 72 57 40
Bij specifieke vragen over Corona kan je contact opnemen met Hanne Van
Doninck: 04 79 84 52 95

12

Bijlage
Inschrijfstrookje
Beste ouders
Gelieve dit formulier afgedrukt of via mail naar de takleiding van uw kind
ten laatste zaterdag 1 juni 2019 ingevuld terug te bezorgen aan de
takleiding van uw kind.
Ik ga mee op het kamp van Kris Kras Akabe 2019:
Naam: …………………………………………………………
Tak: ……………………………………………………………

Handtekening
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ATTEST MEDICIJNEN
AKABE KAMP
Omwille van een nieuwe wettelijke bepaling mag er door onze leiding geen medicatie meer worden
toegediend zonder schriftelijke toestemming van de geneesheer. Wanneer je zoon/dochter medicijnen dient
in te nemen tijdens het kamp, vragen we je daarom dit attest te laten invullen en ondertekenen door de
geneesheer. Gelieve het daarna zo snel mogelijk aan ons terug te bezorgen.
Hierbij geeft u ook de toestemming om de eerste zorgen toe te dienen. (bv schaafwonden verzorgen,…)

Gegevens kind
Naam en voornaam:
..................................................................................................................
Geboortedatum:
........................................................................................................................
Voorgeschreven medicatie
1. Naam medicatie:
..........................................................................................................................
Wijze van toedienen:
...................................................................................................................
Dosering:
......................................................................................................................................
Tijdstip en frequentie:
.................................................................................................................. Bewaring:
.....................................................................................................................................
Eventuele einddatum van de behandeling:
................................................................................. Waarvoor dient deze medicatie:
..................................................................................................
Mogelijke bijwerkingen:
...............................................................................................................
2. Naam medicatie:
..........................................................................................................................
Wijze van toedienen:
...................................................................................................................
Dosering:
......................................................................................................................................
Tijdstip en frequentie:
.................................................................................................................. Bewaring:
.....................................................................................................................................
Eventuele einddatum van de behandeling:
................................................................................. Waarvoor dient deze medicatie:
..................................................................................................
Mogelijke bijwerkingen:
...............................................................................................................
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3. Naam medicatie:
..........................................................................................................................
Wijze van toedienen:
...................................................................................................................
Dosering:
......................................................................................................................................
Tijdstip en frequentie:
.................................................................................................................. Bewaring:
.....................................................................................................................................
Eventuele einddatum van de behandeling:
................................................................................. Waarvoor dient deze medicatie:
..................................................................................................
Mogelijke bijwerkingen:
...............................................................................................................
Indien meer medicatie, gelieve het bijgevoegde schema van toediening van medicatie aan te vullen.

Gegevens geneesheer
Naam:
...........................................................................................................................................
Adres:
...........................................................................................................................................
Telefoon:
......................................................................................................................................
Opgemaakt te ......................................... op ....../....../.....
Handtekening en stempel van de geneesheer:
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SCHEMA TOEDIENING
MEDICATIE
AKABE KAMP

Naam medicatie

Dag

Uur

Toediening

Bewaring

Ter behandeling
van

Bijwerkingen

16

TOELATING DRINGENDE MEDISCHE
INGREEP
Hierbij geef ik, als ouder/ voogd, de toestemming tot dringend heelkundig ingrijpen bij een
ongeval wanneer dit medisch noodzakelijk geacht wordt en ik onmogelijk te bereiken ben.
Datum:
Handtekening ouder/voogd:

TOELATING MEDICATIE TEGEN PIJN OF KOORTS
Hierbij geef ik als ouder/voogd de toestemming om een pijn of koortswerend middel te
geven wanneer dit noodzakelijk geacht wordt.
Medicatie die mijn kind gewoonlijk neemt:
- tegen pijn: ……………………………………………………………
frequentie:
…………………………………..
- tegen koorts: ……………………………………………………….
frequentie:
…………………………………..
- andere: ………………………………………………………………..
frequentie:
…………………………………..
Datum:
Handtekening ouder/voogd:

TOELATING PUBLICATIE FOTO’S
Hierbij geef ik, de ouder/voogd, toestemming om foto's van op het kamp van mijn kind te publiceren (Akabewebsite, Akabe-facebookpagina en flyers).
Website / Facebookpagina

Flyers / Akabe-onthaalbrochure / etc.

(handtekening)*

(handtekening)*

(*Via een handtekening wordt toestemming tot publicatie verleend. Bij het ontbreken van een handtekening
gaan wij ervan uit dat foto’s van uw kind niet gepubliceerd mogen worden.)
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Temperatuur registratie: Jonggivers en
Givers
NAAM + TAK:_______________________________________________

DAG

TEMPERATUUR
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
31 juni
1 juli
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Temperatuur registratie: Kabouters en Jins
NAAM + TAK:________________________________________________________

DAG

TEMPERATUUR
31 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
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Bagagelijst
Slapen

Aantal

Matje of een luchtbed
Slaapzak
Knuffel
Pyjama
Kussen en kussensloop
Hoeslaken
Kleding
Lange broek
Korte broek
Zwemkleding + badlaken
Stevige schoenen
Slippers
Laarzen
Sokken
Ondergoed
T-shirts
Warme trui/vest
Regenkleding
Zak voor vuile was
Persoonlijke verzorging
Handdoek
Tandenborstel
Tandpasta
Zeep/Shampoo
Washandje
Medicijnen
Haarborstel
Deodorant
Overig
Dagrugzak(je)
Zaklamp / headlight
Pen en papier
2 mondmaskers
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