Beste ouders, leden, ...

Het aftellen is begonnen! Voor we het weten zal het augustus zijn en vertrekken
we allemaal samen op bivak, dit zal echter wel niet hetzelfde verlopen als
andere jaren. Daarom nog de laatste informatie om er een super kamp van te
maken.
LEES ALLES GOED NA EN MAAK DE NODIGE ZAKEN IN ORDE !

Medische fiche
Omdat we toch wel voor een speciaal bivak staan vragen we aan IEDEREEN om opnieuw een
medische fiche in te vullen en deze binnen te brengen bij de groepsleiding ( Aron: Engelendries 18,
3980 Tessenderlo Mattias: Hommelbeek 29, 3980 Tessenderlo). De medische fiche kan je in bijlage
terugvinden.

Vervoer bagage
Elke bubbel zal op donderdag 30 juli een apart tijdstip krijgen om de valiezen in de container te
steken. Dit om contact tussen de verschillende bubbels zoveel mogelijk te mijden. Daarom vragen we
ook om de uren stipt na te leven, kom dus niet een kwartier te vroeg. Moesten deze uren toch niet
lukken laat dan zeker iets weten !
- Bubbel 1 (Ribbels): 18h30
- Bubbel 2 (Speelclubs): 19h15
- Bubbel 3 (Rakwi's): 19h45
- Bubbel 4 (Tito-keti's en Aspi's): 20h30
Op woensdag 12 augustus kan iedereen zijn valies ook weer komen ophalen, hieronder vind je de
uurregeling wie wanneer moet komen.
- Bubbel 1 (Ribbels): 18h30
- Bubbel 2 (Speelclubs): 19h00
- Bubbel 3 (Rakwi's): 19h30
- Bubbel 4 (Tito-keti's en Aspi's): 20h00
! De ribbels hun bivak start, zoals eerder gecommuniceerd, pas op zaterdag 8 augustus. Ook zij
moeten hun bagage al komen inleveren op donderdag 30 juli. Voor de speelclubs geldt hetzelfde! Hun
kamp zal eindigen op vrijdag 7 augustus maar kunnen hun bagage ook pas op woensdag 12 augustus
komen halen !

Bus regeling
Dit jaar zullen onze jongste 3 afdelingen met de bus op kamp gaan, hierdoor blijven de bubbels
zo goed mogelijk gescheiden. Hierdoor voorkomen we een te grote drukte op de kampplaats zelf.
De leden worden dus verwacht op onderstaande uren, de bedoeling is dat de ouders hun kind
komen afzetten en vervolgens vertrekken of eventueel aan de auto te wachten. De bagage van de
leden zit al in de container, ze mogen wel een klein rugzakje meenemen met wat spulletjes.
•

Bubbel 1 (Ribbels)

 Vertrek: Zaterdag 8 augustus om 09h15 aan het sportpark in Tessenderlo (Sportlaan 4, 3980
Tessenderlo)
 Aankomst: maandag 10 augustus om 17h15 aan het sportpark in Tessenderlo (Sportlaan 4,
3980 Tessenderlo)
•

Bubbel 2 (Speelclubs)

 Vertrek: zaterdag 1 augustus om 15h45 aan het sportpark in Tessenderlo (Sportlaan 4, 3980
Tessenderlo)
 Aankomst: vrijdag 7 augustus om 20h15 aan het sportpark in Tessenderlo (Sportlaan 4, 3980
Tessenderlo)
•

Bubbel 3 (Rakwi's)

 Vertrek: zaterdag 1 augustus om 16h00 op de vismarkt in Tessenderlo (vismarkt, 3980
Tessenderlo)
 Aankomst: maandag 10 augustus om 17h30 op de vismarkt in Tessenderlo (vismarkt, 3980
Tessenderlo)
! Als je je kind komt afzetten om te vertrekken kom je dan even aanmelden bij de leiding en vergeet
zeker ook de identiteitskaart/kids-ID niet !

Medicatie
Als er leden zijn die medicatie moeten nemen op kamp, deze graag meenemen bij het afgeven van de
valiezen op donderdag 30 juli. Een papiertje met wanneer ze de medicatie moeten nemen is vereist!
Een sticker met de naam van het lid op de medicatie zelf is ook handig. Dit maakt het voor de leiding
gemakkelijker!

Wie mag mee op kamp?
Iedereen mag mee op kamp, behalve:
•

Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de start van het kamp.
Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.
o

Dat geldt zowel voor leden als voor leiding, kookouders, technische ploeg, enz.

o

De experts hebben een lijst opgesteld met risicoprofielen die vatbaarder zijn voor
het coronavirus.

•

•

Wie terugkeert van vakantie, controleert best de reisadviezen.
o

Wie op reis ging naar een land in de rode zones, vastgelegd door
Buitenlandse Zaken, gedurende de looptijd van hun verplichte
quarantaineperiode (voorlopig 14 dagen), mag niet mee.

o

Wie op reis ging naar een land in de oranje zones, moet laten testen voor ze
meegaan op kamp. o Wie op reis ging naar een land in de groene zones, vragen
we om twee dagen tussen terugkeer en het kamp te laten.

Mensen uit de risicogroep of met ziekte (geen COVID-19)? Die mogen mee als:
o

ze een doktersattest kunnen voorleggen.

o

hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma.
Je hebt dus een ziekte, maar je neemt er medicatie voor. Toch twijfel? Ga naar de
dokter.

Varia
•

Persoonlijke hygiëne: Gelieve dit jaar geen stoffen zakdoeken mee te geven aan de kinderen,
papieren zakdoekjes zijn wel toegelaten. Op het kampterrein zullen wij ook niet meer werken
met handdoeken om de handen af te drogen maar met papier wat na gebruik direct in een
afgesloten vuilnisbak kan gegooid worden. Verder vragen wij ook dat elk lid een mondmasker
meebrengt zodat ze dit kunnen dragen wanneer ze zich buiten het kampterrein zullen
begeven.

•

Ontmoetingsruimte: Op bivak zijn er veel broertjes en zusjes in verschillende afdelingen.
Omdat contact tussen de bubbels verboden is hebben we een ontmoetingsruimte voorzien.
Hier kunnen de leden uit verschillende bubbels even kunnen bijbabbelen over wat een
fantastische dingen ze al hebben meegemaakt op bivak of misschien om wat steun te zoeken
bij een vriend(innet)je uit een andere bubbel.

•

Vergeet ook zeker niet dat er gedurende heel het kamp iemand stand-by moet blijven om je
kind af te halen INDIEN ziekte.

Moesten er nog ergens vragen of zorgen rond zijn, laat dan zeker iets weten! Je kan de groepsleiding
ook altijd even bellen of een bericht sturen op onderstaande nummers.
Met vriendelijke groeten
De groepsleiding
Aron (0495/72 63 24) & Mattias (0475/30 74 14)

