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Inleiding 
 
Hoera! We mogen op kamp deze zomer! Al zal dat er wel een beetje anders uit zien dan andere 
jaren, we maken er een onvergetelijke zomer van!  
Hieronder kan je een draaiboek lezen van het zomerkamp deze zomer. Alles wat je moet weten, kan 
je hier vinden.  
Lees het dus zeer zorgvuldig, en als je daarna nog vragen hebt, contacteer dan zeker de 
eenheidsleiding.  
 
Voor de Zeehonden, Welpen, Wolven en Aspiranten verandert er niks aan de periode van het kamp. 
De Welpen, Wolven en Aspiranten gaan op kamp van 1 tot 10 juli en de Zeehonden komen achter 
op zaterdag 4 juli.  
Voor de oudere takken verandert er wel iets. Normaal gezien gaan de Juniors en Seniors op zeilkamp 
in de zomer. Dit zal dit jaar niet zo zijn. De maatregelen kunnen op een zeilkamp niet nageleefd 
worden en het contact met externen is bij een varend kamp enorm groot. Bovendien is een zeilkamp 
een rondtrekkend kamp waarbij telkens ergens anders geslapen wordt, wat verboden is.  
We kozen er dus voor om ook de oudere takken mee te nemen op landkamp naar de Hoge Rielen en 
zullen dus met de hele eenheid samen op kamp zijn. Een grote groep dus. Maar hoe gaan we dat 
dan organiseren? 
 
Er werd al heel wat gepraat over de fameuze bubbels en dat zal ook bij ons zo zijn. Wij zullen op 
kamp drie bubbels maken die niet met elkaar in contact zullen komen. Binnen de bubbels mogen de 
kinderen met elkaar en de leiding van die bubbel in contact komen. Daarbuiten wordt het contact 
beperkt en is er één vaste leiding met handschoenen en mondmasker die het contact vormt tussen 
de verschillende bubbels. Maar straks meer daarover!  
 
We kozen ervoor om alle bubbels een kleur te geven. Voor elke bubbel zal een aparte eettent, apart 
materiaal, aparte wasplaatsen e.d. zijn. De bubbels kan je herkennen aan de volgende kleuren.  
 

Zeehonden en Welpen – Gele bubbel  
 
Wolven en Aspiranten – Blauwe bubbel 
 
Juniors, Seniors en keukenploeg – Rode bubbel 
 

 
Onthoud dus alvast goed welke kleur je bubbel heeft, want je zal dit vaak tegenkomen op kamp.  
 
In dit draaiboek kan je lezen hoe de leiding en de keukenploeg het kamp zal organiseren, van begin 
tot einde. Een groot deel hiervan is ter info voor de ouders, zodat iedereen goed op de hoogte is van 
het verloop van het kamp. 
Indien je na het lezen van het volledige draaiboek nog vragen hebt, mag je deze gerust stellen aan de 
eenheidsleiding via seascouts@seacouts.be. We vragen wel om het draaiboek eerst goed door te 
lezen voor je je kind inschrijft voor zomerkamp.  
 
Hopelijk maken we er een onvergetelijk kamp van! 
 
De leiding  

mailto:seascouts@seacouts.be
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1. Voor we vertrekken 
 

• Wie mag mee? 
Uiteraard willen we dat zo veel mogelijk kinderen mee kunnen op kamp. Toch zijn hier enkele 
regels aan verbonden. Zo kan je bijvoorbeeld niet mee als je de week voor kamp ziek was en 
moeten we een inschrijvingsstop inroepen bij de Zeehonden en Welpen om ons te kunnen 
houden aan de bubbels. Hier even op een rijtje wat de afspraken zijn:  
 

o Ben je ziek in de vijf dagen voor we op kamp vertrekken? Dan mag je niet mee op 
kamp. Je krijgt je inschrijvingsgeld in dat geval terug. Dit geldt voor iedereen! Van 
leden, over leiding tot keukenploeg. We verwachten van de ouders en leden dat ze 
hier eerlijk over communiceren met de leiding zodat we de veiligheid van de andere 
kinderen op kamp kunnen garanderen.  

o Ben je een risicopatiënt? Dan vragen wij een attest van je huisdokter waarop staat 
dat jij mee mag op kamp. De leiding kan dit bij twijfel aan alle leden vragen indien zij 
hier zelf niet mee voor de dag komen. De lijst met aandoeningen die als risicovol 
beschouwd worden, kan je vinden bij Downloads op de website.  

o Bij de Zeehonden en de Welpen voeren we een inschrijvingsstop in. Zo kunnen we 
ervoor zorgen dat er nooit te veel mensen in éénzelfde bubbel moeten of we extra 
bubbels moeten maken en zo takken moeten splitsen. Er zal plaats zijn voor twintig 
Zeehonden en twintig Welpen. Ben je niet bij de eerste twintig, dan kom jij op de 
wachtlijst. Als we na het afsluiten van de inschrijvingen merken dat er nog plaats 
over is in de algemene bubbel van de Zeehonden en Welpen, dan worden de mensen 
op de wachtlijst gecontacteerd. Opgelet! Raak niet meteen in paniek. Vorig jaar was 
er geen inschrijvingsstop en waren er minder kinderen mee dan het aantal 
beschikbare plaatsen van nu.  

o Je kind mag enkel mee als je hem/haar te allen tijde kan komen oppikken. Van zodra 
je kind ziekteverschijnselen vertoont, al dan niet corona-gerelateerd, zijn wij 
genoodzaakt hem/ haar naar huis te sturen. In dat geval is het belangrijk dat een 
ouder het kind kan komen ophalen, dit dezelfde dag nog. Ook deelnemers met 
bijvoorbeeld maagklachten, oorontsteking of andere klachten kunnen gevraagd 
worden het kamp te verlaten.  
 

• Inschrijven 
o De inschrijvingen zullen volledig digitaal verlopen alsook de betalingen.  
o De inschrijvingen zullen lopen van 1 tot 7 juni. Dit is niet zo lang, maar er is weinig tijd 

voor de eenheid om alles zo goed mogelijk te regelen. Op 1 juni zal je de link naar de 
inschrijvingen kunnen vinden op de website. 

o Er is een specifieke medische fiche van de overheid die ingevuld moet worden. Ook dit 
kan je digitaal uploaden bij de inschrijving. Zonder medische fiche kan je niet mee op 
kamp. Deze fiche kan je ook vinden bij downloads.  

o Voor de Zeehonden zal de prijs voor een volledig kamp €120 zijn, voor alle andere takken 
zal dit €170 zijn. Je merkt misschien dat dit meer is dan het voorbije jaar. Dat klopt! Door 
de Coronacrisis moeten wij heel wat maatregelen nemen, maar ook heel wat extra 
materiaal aankopen. Daarom zijn wij genoodzaakt om deze prijsstijging door te voeren. 
Heb je problemen om dit bedrag (meteen) te betalen? Contacteer dan zeker de 
eenheidsleiding.  

o Korting voor broer en zus. Hoewel onze kampen erg goedkoop zijn, kunnen ze nog 
behoorlijk duur uitvallen als er broers of zussen meegaan. 
Daarom geven we graag een korting. Voor de tweede broer of zus die meegaat krijg je €5  
korting, gaat er een derde broer of zus mee dan krijg je €10 korting, enz...  
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• Meenemen 
Dit kamp hebben we wat dingen toegevoegd aan het lijstje met de benodigdheden. Het is 
heel belangrijk dat je dit allemaal mee hebt, zodat ook wij ons aan de regels kunnen houden.  
 
Dit jaar is het ook extra belangrijk dat alles gemarkeerd is met je naam. Zo weten we meteen 
wie iets kwijt is en slingert dit niet in het rond. Alle verloren voorwerpen aan het einde van 
het kamp die geen naam hebben, worden weggegooid.  
 
Bekijk hier wat je allemaal mee moet hebben (naast het vaste materiaal):  

o Papieren zakdoeken 
o Vijf (herbruikbare) mondmaskers met naam op in een linnen zak (Aspiranten, 

Juniors, Seniors, leiding en keukenploeg) 
o Drinkfles met naam 

 
Dit neem je sowieso al mee op kamp: 

▪ Slaapzak 
▪ Matje 
▪ Pyjama 
▪ Knuffel 
▪ Gamel, bestek, keukenhanddoek, beker (enkel Wolven – Seniors) 
▪ Genoeg ondergoed voor 10 dagen 
▪ Voldoende T-shirts 
▪ Broeken (kort en lang) 
▪ Sportschoenen  
▪ Wandelschoenen 
▪ Een warme trui voor ‘s avonds  
▪ Regenkledij  
▪ Sportieve kledij  
▪ Zwemgerief  
▪ Handdoek 

▪ Zeep en Shampoo 

▪ Zonnecreme 

▪ Voldoende sokken  
▪ Sandalen  
▪ Linnen zak voor vuile was  
▪ THEMAKLEDIJ!!! (Het kampthema wordt nog bekendgemaakt) 
▪ PERFECT UNIFORM  

o Allerlei (enkel aspi-jun-sen)  
▪ Ietwat zakgeld  
▪ Plooibaar zakmes  
▪ Kompas 

▪ Zaklamp  
▪ Klein rugzakje  
▪ Identiteitskaart 
▪ Brooddoos  
▪ Geld voor postkaartjes & postzegels  
▪ Adressen voor kaartjes (max. 3)  

 

• Enkele afspraken 
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▪ Tijdens het kamp raken kleren sowieso vuil, dus laat je nieuwste schoenen en je 
mooiste broek thuis.  

▪ Computerspelletjes, mp3toestellen, gsm’s, smartphones en dergelijke gaan zeker 
verloren of stuk, dus laat die ook maar thuis.  

▪ Markeer AL je gerief (kleren, gamel...) zodat we de berg verloren voorwerpen kunnen 
verminderen!  

▪ Een klein rugzakje voor bestek, gamel en drinkbeker heeft zijn gemak en orde reeds 
bewezen op kamp.  

▪ Gsm’s kunnen handig zijn, maar op kamp draait het uiteraard om het samen buiten 
zijn en de leuke activiteiten. Denk er daarom eens goed over na of je de jouwe wel 
meeneemt. Een kleine ontwenning kan nooit kwaad. Zeehonden, Welpen en 
Wolven hebben zulke zaken uiteraard niet nodig en dus ook niet mee op kamp. 
Oudere takken kunnen een gsm meenemen, maar dat is zeker niet nodig! Wees er 
op voorbereid dat dit op eigen risico is en dat gsm’s niet worden toegelaten tijdens 
de activiteiten. Dochter-of zoonlief is dus niet de hele dag bereikbaar. Als er 
noodgevallen zijn, kan je steeds terecht op het nummer van de leiding.  

▪ Gelieve de zeehonden en welpen geen snoep mee te geven, ze krijgen op kamp 
dagelijks een vieruurtje en zo is iedereen gelijk voor de wet.  

• Een briefje schrijven 
o Je kan een briefje schrijven naar het volgende adres. Denk er wel aan dat de 

post enkele dagen onderweg is! 
o Naam + Tak 

Seascouts 2de FOS Westhinder 
Verlijfsdomein De Hoge Rielen 
Molenstraat 62 
2460 Kasterlee 

• Telefoon 

Je kan ons bellen in noodgevallen op 0471/31.33.55 (Agoeti) of 0479/92.24.24 (Hermelijn)  

 

• Bagage afzetten 
o Op 30 juni kan iedereen zijn of haar bagage komen afzetten aan de Spuikombasis. 

Uiteraard kan dit niet allemaal samen of door elkaar. Daarom is er een schema voor 
het afzetten van de bagage.  

▪ 18u :  Zeehonden en Welpen (+leiding van deze takken!) 
▪ 18u30: Wolven en Aspiranten (+leiding van deze takken!) 
▪ 19u:  Juniors en Seniors (+ leiding van deze takken!) 

o Bij het afgeven van de bagage ben je alleen als ouder en draag je een mondmasker. 
Dit is ook het geval voor de eenheidsleiding die de ouders en de bagage in ontvangst 
neemt en voor de comitéleden die het materiaal in de camion steken.  

o Er zal een duidelijke in- en uitgang zijn om je bagage af te geven.  
o Bij het afgeven van de bagage zal deze de kleurencode krijgen van de bubbel. Zorg 

ook dat de naam van het kind duidelijk op de bagage terug te vinden is.  
  

• Materiaal en materiaalkoffers 
De materiaalkoffers worden gemaakt door de leiding van elke bubbel apart. Zij gaan elk op 
een andere dag naar de basis, met zo weinig mogelijk, en maken daar hun koffers. Alles, van 
scharen over alcoholstiften tot ballen, wordt gemarkeerd met tape in de kleur van de bubbel. 
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Elke bubbel heeft dus eigen materiaalkoffers met daarin materiaal dat enkel door de mensen 
uit deze bubbel gebruikt wordt. Dit betekent dat elke bubbel een creakoffer, een EHBO-
koffer, een sportkoffer en andere heeft. Tijdens het kamp wordt materiaal niet uitgeleend 
aan andere bubbels, wat betekent dat sommige spullen dubbel zullen moeten aangekocht 
worden.  
Hier gelden opnieuw de kleurencodes: 
Zeehonden en Welpen – Geel 
Wolven en Aspiranten – Blauw 
Junior en Seniors  – Rood 
 
In principe wisselt de keukenploeg geen materiaal uit met de leden, dus daarom krijgt het 
materiaal van de keukenploeg een groene kleur. Dit materiaal wordt enkel aangeraakt als er 
gekookt moet worden en de handen sowieso ontsmet zijn.  
 

• Tenten en ander materiaal + camion laden 
Het resterende materiaal zal door een kleine groep mensen van het comité en de 
eenheidsleiding klaar gelegd worden. Dit gaat over tenten, banken, sjorbalken, etc.  
De camion wordt door dezelfde mensen geladen en dit gebeurt opnieuw met mondmaskers 
en handschoenen.  
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2. We vertrekken! 
 

• Naar de Hoge Rielen zullen we in onze bubbels reizen. Dit wil zeggen dat niet iedereen op 
hetzelfde moment vertrekt. Dit kan uiteraard wat omslachtig zijn voor sommige ouders met 
kinderen in verschillende bubbels, maar helaas kunnen wij hier niet omheen. Dit geldt ook 
voor de leiding van de bubbels. Er worden geen uitzonderingen gemaakt in de groepen die 
reizen.  

• De oudste kinderen zullen als eerste vertrekken om op het terrein alles in gereedheid te 
brengen samen met de keukenploeg. Zij behoren tot dezelfde bubbel en kunnen zo 
ongestoord alles opzetten in hun eigen bubbel en de gele bubbel. Uiteraard gebeurt dit met 
handschoenen aan, zodat de gele bubbel proper blijft. Na het opzetten, wordt alles in de gele 
bubbel ontsmet en gaat de rode bubbel naar zijn eigen plek, waarna zij daar blijven en hun 
eigen terrein opzetten.  

• Op de trein dragen de Aspiranten, Juniors, Seniors en Leiding een mondmasker.  

• Vertrekuren: 
o Juniors en Seniors: 8u15 
o Wolven en Aspiranten: 11u15 
o Welpen: 12u15 
o Zeehonden: zaterdag 4 juli worden zij afgezet op aan het kampterrein om 11u.  

• De Zeehondenleiding kan vertrekken op 1 juli samen met de rest van de gele bubbel, maar 
mag hier tijdens het kamp niet buiten.  

• De Zeehonden worden op 4 juli om 11u aan het kampterrein afgezet. Dit gebeurt op de 
parking aan Poort ZUID van het domein De Hoge Rielen en zonder intensief contact tussen 
de leiding en de ouders. We vragen ook om afscheid te nemen in de auto en zo weinig 
mogelijk bagage nog op deze dag mee te geven. De ouders van de Zeehonden gaan niet mee 
tot aan het kampterrein en zijn bij voorkeur alleen of met twee. Ouders van Zeehonden die 
kinderen hebben in andere takken, kunnen deze niet bezoeken.  

 

3.We zijn op kamp 
 

• Bubbels 
o Op het kampterrein zullen er drie bubbels zijn. Deze worden gemarkeerd met een kleur 

en worden duidelijk fysiek afgebakend op het terrein. Er zullen dus als het ware drie 
kleinere ‘dorpjes’ op het terrein te vinden zijn.  

o  
o Er zijn vaste deelnemerslijsten per bubbel. Hier zijn geen wijzigingen in mogelijk, 

aangezien wij dit verplicht doorgeven aan de overheid.  
 
o Elke bubbel heeft, zoals hierboven vermeld, eigen materiaal dat niet gebruikt wordt door 

de andere bubbels. Dit is steeds gemerkt met volgende kleuren.  
Zeehonden en Welpen – Geel 
Wolven en Aspiranten – Blauw 
Juniors, Seniors en keukenploeg – Rood 

 
o De kleuren van de bubbels zullen ook zo veel mogelijk gebruikt worden om de leden 

duidelijk te maken waar ze wel en niet mogen komen. Zo zullen er aan de ingang van elke 
bubbel bordjes hangen met de regels en de kleur van de bubbel.  
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o Elke bubbel heeft een bubbelverantwoordelijke. Deze zorgt ervoor dat de regels 
nageleefd worden en treedt op bij problemen.  

 
o Er is een algemene verantwoordelijke die tussen de bubbels als contactpersoon 

fungeert. Dit is de eenheidsleiding. Deze persoon is lid van de rode bubbel, maar gaat 
soms langs bij andere bubbels, zonder daarbij in aanraking te komen met de leden van 
de andere bubbels en steeds met mondmasker en handschoenen. Enkel deze persoon is 
contactpersoon tussen de bubbels. Deze wast ook steeds te handen bij het 
binnenkomen.  

 
o Er wordt een contactlogboek bijgehouden waarin alle contact tussen bubbels onderling 

genoteerd wordt. Dit gaat om weglopers, mensen die zich niet aan de regels hielden en 
ook om het vaste contact van de algemeen verantwoordelijke.  

 
o De verdeling in deze bubbels geldt voor iedereen en op elk moment van de dag. Dit wil 

zeggen dat wij als leiding ook te allen tijde in deze bubbels moeten blijven en daarbuiten 
de regels van social distancing moeten respecteren, met mondmasker. Concreet 
betekent dit dat leiding van de verschillende bubbels niet samenkomt ’s avonds om 
samen iets te drinken, maar betekent dit ook dat leden van de keukenploeg niet in 
contact komen met kinderen die in andere bubbels zitten. Er zal in elke bubbel een 
kampvuurplaatsje zijn en op vaste momenten een algemeen kampvuurmoment waarbij 
alle leden van een bepaalde bubbel in hun eigen deel van de kampvuurcirkel blijven.  

 
o Indien er mensen zijn die zich niet aan deze afspraken willen houden, nemen deze op 

voorhand de beslissing om niet deel te nemen aan het zomerkamp.  
 
o Er komen geen losse bezoekers op kamp.  
 
o Er is geen bezoekdag.  
 
 
 

• Slapen 
o Elke bubbel zal enkele Alpinotenten hebben voor de leden om in te slapen.  
o Om een tekort aan tenten te vermijden, zal de leiding in diezelfde bubbel in een kleinere 

‘smijttent’ of iglotent slapen.  
o Takken binnen dezelfde bubbels slapen wel apart, om hen zo veel mogelijk het gevoel te 

geven dat ze nog steeds een aparte tak zijn.  
 

• Eten  
o Elke bubbel zal een eigen eettent hebben in zijn eigen ‘dorpje’. Zo hoeft de eettent 

niet telkens ontsmet te worden en kan iedereen op hetzelfde moment eten, wat 
heel wat werk bespaart voor de keukenploeg.  

o Voor de gele bubbel gebruiken we hiervoor de circustent.  
o Voor de blauwe bubbel gebruiken we hiervoor de witte materiaaltent 
o Voor de rode bubbel gebruiken we hiervoor een grote witte materiaaltent 
o Er is een extra tent waar de keukenploeg in zal koken. 

 
o Één vaste persoon gaat uit de gele en blauwe bubbel naar de rode bubbel om daar 

het eten te halen. Dit gebeurt met handschoenen en een mondmasker. Het eten 
wordt daarna naar de eettent van de eigen bubbel gebracht, waar de kinderen en 
hun leiding in hun eigen eettent eten.  
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o Als de kinderen klaar zijn, worden de borden, bekers en het bestek binnen de bubbel 
afgewassen. Deze blijven in de bubbel en gaan nooit buiten. Ze staan in de eettent 
van de eigen bubbel.  

o De potten, pannen, braadsledes… worden door dezelfde contactpersoon 
teruggebracht naar de rode bubbel, waar een afwasteil klaar staat om deze in te 
deponeren. Deze worden dan afgewassen door de keukenploeg.  

 

• Rusten 
o Een van de richtlijnen die wij kregen, is om zo veel mogelijk rust in te voeren in ons 

programma. Mensen die vermoeid zijn, zijn namelijk vatbaarder voor het Coronavirus 
dan goed uitgeruste mensen.  

o Daarom besloten wij om een verplichte Siësta in te voeren na het middageten, 
nachtspellen te verbieden en voor de jongste takken de avondactiviteiten zo veel 
mogelijk te vermijden.  

 

• Spelen 
o Er wordt geen activiteit ‘koken’ gedaan op kamp 
o Er worden geen stadsspellen gedaan 
o Er worden geen nachtspellen gedaan 
o Er worden geen extreme contactspellen gedaan zoals ‘modderbad’ e.d.  
o Je mag op hike, maar als je daarbij in contact kan komen met externen, dienen leden 

ouder dan 12 jaar een mondmasker te dragen. Je kan niet naar een stad op hike en je 
kan ook niet op meerdaagse trektochten.   

o Er komt een planning voor het gebruik van het bos. Zo vermijden we dat we allemaal 
samen in het bos spelen op hetzelfde moment. De twee takken van dezelfde bubbel 
kunnen uiteraard wel een apart (of gezamenlijk) bosspel doen op hetzelfde moment. 
 

• Sanitair 
o Er zal een handwasplaatsje gemaakt worden in elke bubbel zodat iedereen voor en na 

elke maaltijd en activiteitenblok de handen kan wassen binnen de eigen bubbel.  
o Hier zal voldoende zeep voorzien worden voor iedereen.  
o Dit wasplaatsje wordt ook gebruikt om de tanden te poetsen en de afwas te doen.  
o In de algemene sanitaire blok kan naar het toilet gegaan worden, maar dit kan enkel in 

het toilet met de kleur van je eigen bubbel.  
o De kinderen en leiding gaan altijd alleen naar het toilet. Niet in groepjes. Er wordt niet 

rondgehangen bij de toiletten.  
o De toiletten en douches worden dagelijks twee keer gepoetst afwisselend door de twee 

oudste bubbels. 
o Handen worden steeds gewassen na een toiletbezoek. Dit kan aan de wastafels bij de 

toiletten en moet telkens met zeep.  
o Er is een vast doucheplan. Dit wil zeggen dat je niet zomaar een douche kan nemen 

wanneer je dat wil (voor de leiding en keukenploeg) en dat de douchemomenten van de 
verschillende bubbels op elkaar afgestemd worden. Na het douchemoment van een 
bepaalde tak of van iemand van de leiding of keukenploeg moet de doucheruimte 
ontsmet worden.  

 

• Noodprocedure + EHBO  
o Er zullen contactloze thermometers zijn in elke bubbel waarmee regelmatig de 

temperatuur van de kinderen en andere aanwezigen genomen wordt.  
o Indien iemand ziek wordt tijdens het kamp, lid, leiding of keukenploeg, moet deze 

persoon geïsoleerd worden en het kamp zo snel mogelijk verlaten.  
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o Op het kampterrein is een quarantainetent waar zieke personen in verblijven tot ze 
opgehaald worden.  

o Er moet steeds iemand beschikbaar zijn om zieke deelnemers van het kamp op te halen. 
o Deze procedure geldt voor alle soorten ziekteverschijnselen. Dit wil zeggen dat iemand 

met andere klachten het kamp ook moet verlaten.  
 

4. We keren terug 
 

o Op vrijdag 10 juli keren we allemaal terug naar huis. Dit gebeurt op de omgekeerde manier 
als de heenweg.  

o De gele bubbel vertrekt als eerste voor de middag, waarna de rode bubbel het kamp van de 
gele bubbel afbreekt. De blauwe bubbel breekt het eigen kamp af en vertrekt net na de 
middag.  

o De rode bubbel breekt het eigen kamp af en laadt alles in de camion, samen met de leden 
van het comité. Dit gebeurt allemaal met mondmaskers.  

o De rode bubbel vertrekt met de trein richting Oostende.  
o Alle deelnemers boven de 12 jaar dragen een mondmasker op de trein.  
o De Zeehonden en Welpen komen aan met de trein in het station van Oostende om 13u50 
o De Wolven en Aspiranten komen aan met de trein in het station van Oostende om 15u50 
o De Juniors en Seniors komen aan met de trein in het station van Oostende om 16u50 
o De bagage kan opnieuw opgehaald worden op de Spuikombasis per bubbel.  

o Zeehonden en Welpen: 15u 
o Wolven en Aspiranten: 16u 
o Juniors en Seniors 17u 

o We raden de ouders aan om na kamp sowieso alles te wassen, ook de ongedragen kleren en 
de slaapzakken.  

o Verloren voorwerpen zonder naam worden niet terug mee genomen en verdwijnen in de 
vuilbak  
 

5.Na het kamp 
 

o Het materiaal wordt niet meteen terug opgeruimd op de Spuikombasis maar blijft minstens 
een week liggen 

o Daarna gaan enkele mensen van de leiding naar de basis om op te ruimen.  
o Indien er zieke kinderen zijn na kamp, lichten de ouders de leiding in.  
o De contactlogboeken worden de weken na kamp bijgehouden voor de coronaspeurders.  


