
WELKOM!
INFOSESSIE BIVAK 2020

Gelieve je microfoon uit te schakelen, vragen kan je stellen via de chat.



HOE WE TE WERK 
GAAN …

• Wat de maatregelen zijn.

-Vragenronde

• Bivak in de praktijk.

-Vragenronde 



DE MAATREGELEN

WIE ZIEK IS, MAG NIET MEE OP KAMP

• Ziektesymptomen tot vijf dagen voor kamp: hoesten, keelpijn, verstopte neus, 

… - geldt ook voor kookouders, leiding, …

• Personen uit de risicogroep mogen ook niet mee.

• Ben je ziek maar heb je wel een doktersattest en/of heb je de ziekte onder 

controle door medicatie, mag je wel mee.



DE MAATREGELEN

KAMP WORDT OPGEDEELD IN BUBBELS

• Hebben een maximum van 50 personen.

• Moeten fysiek gescheiden blijven. 

• Buiten de bubbel gelden de huidige regels v/d samenleving. 

• Elke bubbel heeft eigen: slaapzalen, sanitair, materiaal, …



DE MAATREGELEN

GEGEVENS VERZAMELEN

• Standaard medische fiches en aanwezigheidslijst 

• Nieuw: contactlogboek, alle externe contacten van buiten de bubbel worden 

genoteerd. 



DE MAATREGELEN

WAT ALS ER IEMAND ZIEK IS?

• Wordt in de quarantaine ruimte (ziekenzaaltje) geplaatst. 

• Verdere procedure wordt nog verwacht …



DE MAATREGELEN

HYGIËNE

• Welbekende maatregelen van vandaag: regelmatig handen wassen, niezen en 

hoesten in de elleboog, …

• Kookouders dragen mondmasker bij het koken, winkelen, … idem voor leiding. 

• Dagelijks wordt alles ontsmet.



DE MAATREGELEN

SPELEN EN ACTIVITEITEN WORDEN 
AANGEPAST

• Zoveel mogelijk in de buitenlucht spelen.

• Geen meerdaagse, trektochten, stadspelen, … we blijven zoveel mogelijk op ons 
kampterrein. 

• Externen worden niet toegelaten op het kampterrein: geen oudleidingsdag of 
bezoekdag

• Voldoende nachtrust!



VRAGENRONDE:



VOOR KAMP: 

• Vul medische fiches nauwkeurig in. 

• Voorzie doktersattesten en medicatie indien ziek(te). 

• Verzorg je goed en blijf in je bubbel.

• Inschrijvingen voor het kamp volgen snel …



WANNEER GAAN WE OP KAMP:

• Jongste (Jefkes, Speelclubbers en Rakkers): 19 juli tot 28 juli 2020

Leiding v/d eerste bubbel gaat een dag vroeger voor alles te ontsmetten. 

• Oudste (Toppers, Kerels en Aspiranten): 30 juli tot 08 augustus 2020

Idem voor leiding v/d tweede bubbel. 



HOE GAAN WE NAAR KAMP:

• Jongste: worden afgezet met de auto aan het Huizeke. 

- Idem terug naar huis. 

-Verdere uitleg volgt binnenkort … 

• Oudste: gaan met de fiets naar Kasterlee. 

- Idem terug naar huis



BUBBELS OP KAMP:

• Twee bubbels:

- Bubbel leden en leiding.

- Bubbel kookouders: hebben aparte faciliteiten. 

- Waarom maar twee bubbels? Minder maatregelen en dus een ‘normaler’ kamp. 



VRAGENRONDE:



BEDANKT VOOR JULLIE AANWEZIGHEID! 


