Zomerkamp 2020 COVID-19 voorblad

COVID 19 informatie Zomerkamp 2020
Beste deelnemers en ouders,
Graag willen wij jullie allereerst wijzen op de belangrijkste regels van dit zomerkamp. Het lijkt
misschien een beetje overdreven, maar wij moeten de protocolen volgen welke door de overheid
worden opgedragen. Tevens is het ook erg belangrijk dat wij ons hier aan houden om de kans zo klein
mogelijk te maken dat één van ons ziek wordt of een ander ziek maakt.
De procedure is als volgt:
1: De groepsleider beld donderdagavond zijn groepsleden op om een aantal vragen te stellen die
betrekking hebben op COVID-19 en zal vragen of het protocol zomerkampen voor jongeren van 13
t/m 18 jaar in 2020 duidelijk is. (Lees deze voortijdig door)
2: Ontvangst, KISS & RIDE:
Er zal voor de ouders een Kiss & Ride worden afgezet net voorbij de ingang van het clubhuis. Hier
zal iemand staan met een hesje welke dit coördineert zodat niet iedereen elkaar in de weg loopt.
Nadat de spullen uit de auto zijn gehaald mag jullie zoon naar de ingang van het terrein. Hier start zijn
kampweek in de kampbubbel via de zomerkamp incheck. Het is hierna NIET meer mogelijk om
nogmaals afscheid te nemen. De kampbubbel begint en eindigd bij de ingang van het terrein.
Bij de ingang van de poort zal ook iemand staan die de incheck doet. Iedere deelnemer is
VERPLICHT in te checken door ook hier een aantal vragen te beantwoorden.
3. Deelnemers met een auto:
De leden die met een auto komen moeten parkeren net VOOR de ingang van het clubhuis, niet
voorbij de ingang. Op deze manier hebben wij ons vervoermiddel voor de kampbubbel gescheiden
met de ouders. BESTE OUDERS GA HIER ALSJEBLIEFT NIET TUSSEN STAAN.
4. Opstellen en uitzwaaien:
Omdat het erg leuk is om ons te bekijken tijdens het opstellen en wij dit niet willen ‘afpakken’ is er
voor gekozen om de Kiss en Ride voorbij de ingang te houden. Hierdoor kunnen de ouders mee
kijken met het opstellen achter het clubhuis.
Tussen de weg en het hek van ons terrein zal ruimte zijn om te wachten/meekijken.
5. Vertrek
Na het opstellen en vertellen van alle informatie (achter het clubhuis) zal de kampbubbel vertrekken.
De deelnemers stappen in de auto’s die voor de ingang van het clubhuis staan. (Zie punt 3) Het is hier
niet mogelijk voor ouders om nogmaals een knuffel te geven. Uitzwaaien kan eventueel nog ter
hoogte van de spelerij. Wij zullen via de Spelerij - Imboslaan – Harderwijkerweg vertrekken.
6. Transport
Voor alle spullen zal er een vrachtwagen staan welke onze spullen vervoert. Let op, want dit jaar zal
de vrachtwagen extra groot zijn i.v.m. de fietsen. Deze truck heeft de ruimte nodig om weg te kunnen
graag daarom niet te kort op de ingang parkeren.
Alvast hartelijk dank voor jullie aandacht.
Hierna volgt het kampjournaal.
STAF Bospatrouille
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44ste zomerkamp

Zaterdag 15 augustus t/m 22 augustus

KAMPJOURNAAL
2020
Maasmechelen is een gemeente in de Belgische provincie
Limburg. Maasmechelen telt ruim 38.000 inwoners en omvat
de woonkernen Mechelen-aan-de-Maas, Vucht, Leut,
Meeswijk, Uikhoven, Eisden, Opgrimbie, Boorsem en Kotem.
Het is tevens de hoofdplaats van het kieskanton en
gerechtelijk kanton Maasmechelen.

WIE GAAN ER MEE?
Kampgroep 1:
Ruben Maresch, Cas Kranenberg, Icks Onrust, Nick
Wolters, Gijs Landewers, Jyp Landewers, Marijn van
Heerenbeek, Edwin Arnoldus, Roy Hunting, Dylan
Sikkelbein (10 man)
Kampgroep 2:
Yorick Kempers, Sam van der Hoeven, Koen Corbijn,
Melvin Gerritsen, Mike Stole, Stan van Slooten, Bert van
der Veen, Tim van den Enk, Jeroen hendriks (9 man)

NATIONAL PARK HOGE KEMPEN: Het Nationaal Park Hoge
Kempen omvat meer dan 12.742 hectare beheerd en beschermd
bos- en heidegebied. Het ongerepte natuurdomein strekt zich uit
over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal,
Lanaken, Genk en As.
Enorme dennenbossen wisselen af met paarsbloeiende heide.
Grote waterplassen zijn de stilzwijgende getuigen van een
bloeiende grind- en zandwinning. Op heuveltoppen is het genieten
van een adembenemend uitzicht. In dit natuurlijke decor leven tal
van zeldzame en bijzondere dieren.

NU INFO OVER ONS KAMP:
We staan dit jaar op het terrein van de scoutinggroep Mastentop
EISDEN. We gaan met de auto, maar de fietsen gaan wel mee!
Elke groep zorgt voor zichzelf onder toezicht van de staf. In onze

Kampgroep 3:
Ivar Oosterbroek, Kik Onrust, Carlos Westerhof,
Nighel Kreuzen, Jens Obbink, Mark Groenenweg, Peter
van der Veen, Bas Hendriks, Vincent van Eijden
(9 man)
Kampgroep 4:
Robin Ottink, Dennis te Kamp, Tijmen Ottink, Auke van
der Gouw, Sybe Teunissen, Rens Kuster, Wouter
Doornbos, Harald Janischka, Gert-Jan Stolte, Casper
Schooltink (10 man)

grote keukentent wordt al het eten voor de kampgroepen
bereid door de groepsleiding en we eten gezamenlijk in
onze eettent. Je hoeft dus zelf geen gasbranders mee te
nemen. We slapen dit jaar in een clubgebouw met
slaapzalen. Je leest het goed, een CLUBGEBOUW wat een
luxe! PS. De Ondersteuning slaap wel buiten, want i.v.m. de
COVID-ruimte is het helaas niet mogelijk om binnen te
slapen. Het gebouw is voorzien van meerdere ruimtes,
slaapzalen, washok, keuken, kantine, douche en beschikt
over toiletten. Ook dit jaar staat de mobiele kampwinkel
weer op het kamp, hier kun je chips, los snoep en blikjes
frisdrank kopen, ook nog lekker gekoeld.
De maatregelen laten niet toe dat iedereen een
supermarkt kan bezoeken. Ook de ondersteuning zal
gebruik maken van de kampwinkel.
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WAT MOET IK MEENEMEN?
• Allereerst een GOED HUMEUR.
• een ID-kaart, EN ZORGPAS (Mag eventueel aan
de STAF worden gegeven.)
• Slaapzak
• Isolatiematje of luchtbed, pomp (geen
veldbedjes, dit i.v.m. de ruimte in de zaal)
• Zaklamp.
• 3 broeken, 3 T-shirts en je patrouille blouse die

FINANCIËN:
De €125,- is al of wordt nog afgeschreven
doormiddel van een automatisch incasso.
WANNEER MOET IK MIJN BAGAGE BRENGEN?

je aan hebt.
• Camouflage broeken zijn NIET TOEGESTAAN.
• Eventueel Bospatrouille T-shirt.
• Trui
• Pet & das.
• Minimaal 4 stel ondergoed.
• 4 paar sokken, zakdoeken.
• 3 handdoeken, 2 washandje.
• Teiltje (wasbak) om je in te wassen.
• Theedoek, bord, mok en bestek (vork, mes, lepel)
(merk dit, zet je naam erop).
• Zeep, tandpasta/tandenborstel en evt.
scheerspullen.

Je bagage gaat mee met de vrachtauto. Deze moet
je meenemen zaterdag 15 augustus om 08:45u.
naar het Patrouille Hol (Kolonieweg 7a). Zorg dat je
naam er duidelijk op staat !!!
In mijn dagtas heb ik:
1. Regenjas zodat je bij uitladen op locatie
niet in de bagage hoeft te zoeken.
2. Lunchpakket, wij komen aan om 12u en gaan
dan lunchen. De club biedt de eerste
lunch nog niks aan, neem daarom zelf wat
mee.
3. Water zodat je voldoende kan drinken.
WANNEER WORDT HET MATERIAAL
WEGGEBRACHT?
Zaterdag gaat het materiaal gelijktijdig met
ons naar Maasmechelen.

• Pyjama
• Zwemkleding & badhanddoek !!!
• Zonnebrand middelen
• Schoenen,

Fiets Controle: We houden fietscontrole op de
VERTREKDAG, er is geen tijd voor reparatie bij
het Patrouille Hol. Banden, remmen, stevigheid
fiets dienen jullie zelf thuis te controleren!. Dus
fietsen die aan elkaar gebonden zijn met touwtjes
e.d. worden niet geaccepteerd. Heb je afwijkend
ventiel neem dan zelf een verloop mee.

laarzen, regenkleding.

• Oude gympen, oud shirt, broek die nat mogen
worden i.v.m. wateractiviteiten !!!
• Klein stoeltje. (geen tuinstoel)
• Plastic zak voor vuil goed + extra vuilniszak.
• Wasknijpers, evt. een lijntje.
• Een fietstas of een kleine rugzak

AANKOMST:
Bij aankomst gaan we lunchen, daar heb je eigen
lunchpakket en drinken voor meegebracht. Daarna
bouwen we het kamp gezamenlijk op. Dus iedereen
moet z’n handen uit de mouwen steken. Ook al slapen
de groepen binnen, er dienen buiten wel wat extra
tenten opgezet te worden.
WANNEER VERTREKKEN WE?

• ADVIES zakgeld: neem niet je bank mee ten
einde hiermee de ogen van je vriendjes uit te
steken.
DE FIETS:
Dit jaar gaat de fiets mee in de vrachtwagen. De
verantwoording voor een degelijke fiets ligt bij de
ouders, denk ook aan verlichting.

We vertrekken zaterdag 15 augustus om
09.00u. Verzamelen om 08.45u bij het Patrouille
Hol (Kolonieweg 7a).
Zorg dat je om 08.45u. aanwezig (!) bent,
uiteraard in uniform met pet, met bagage én
fiets.
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> Leiding, chauffeurs en SOG moeten om 08.00u.
aanwezig zijn i.v.m. het beladen van de
voertuigen.<<<
Vergeet je lunchpakket, drinken
én
regenkleding niet !!!
EN WANNEER ZIJN WE TERUG IN DIEREN?
Zaterdag 22 augustus: Afhankelijk van het weer en
de omstandigheden onderweg, zijn we rond 14:00u.
terug bij het Patrouille Hol (Kolonieweg 7a). Nadat
alles is uitgeladen en alle materialen weer op hun plek
liggen kan iedereen naar huis. Vele handen maken
immers licht werk. Ook het ophalen van uw zoon gaat
via de Kiss en Ride zoals bij vertrek.
GEBRUIK MOBIELE TELEFOONS :
Een aantal afspraken over gebruik GSM:
1. Bij gemeenschappelijke activiteiten en als je een
taak te vervullen hebt is de GSM uit.
2. Bij de organisatie, alleen aan bij calamiteiten
(nummers moeten dan bekend zijn bij de staf).
3. Gebruik van telefoons uit zicht.
Het is dus niet toegestaan als we bijv. bij het
kampvuur zitten dat iedereen bezig is met zijn
telefoon. Zeer ongezellig.
We doen dit omdat het zeer storend is dat tijdens
activiteiten de telefoon gaat.
Bij noodgevallen kun je ons altijd bereiken via de staf.

Tel. Groepsleider Bert van der Veen:
06 - 10784193
HIER VOLGEN NOG ENKELE WAARDEVOLLE TIPS:
• Tip: Plak, voordat je op reis gaat, plakband
over de knop van je zaklamp om te voorkomen
dat de batterijen leeg raken. Dit voorkomt de
frustratie van zoeken in het donker.
• Tip: Een luchtbed is koud: Al is de slaapzak nog
zo goed, als je op een slecht matje ligt, trekt
de kou vanuit de grond omhoog en houdt je niet
warm. Een polyether ‘eierdoos’ matras is zeer
effectief voor de warmte-isolatie. Een
luchtbed isoleert ronduit slecht: daarop heb je
Kampjournaal algemeen 2020

het dus eerder koud. Isolatiematjes van
gesloten celschuim en zelf opblaasbare
matjes isoleren ook goed.
• Tip: Om te voorkomen dat je eigendommen
van eigenaar veranderen, raden we je aan
om in pet, das, trui, blouse, laarzen, mok,
bord, bestek, enz. je initialen (begin
letters van je voor en achternaam) te
zetten.
• Tip: Een kam is ook erg gemakkelijk en voor
diegene die zich scheren kan een spiegeltje
ook erg nuttig zijn.
• Tip: Voor diegene die zich scheren: er is
stroom aanwezig.
• Tip: Een trui is lekker warm voor kille
avonden.
• Tip: Voor diegene die allergisch zijn voor
hooikoorts, neem hiervoor iets mee,
evenals een muggenstick deze kan uitkomst
brengen tegen vervelende muggen. En die
zijn er !!!
• Tip: Neem zelf een paar pleisters mee, in
bijvoorbeeld een plastic hoesje.
• Tip: Speciaal voor de kampgroepsleiders:
een aparte portemonnee voor het
kampgeld, hiermee voorkom je extra
rekenwerk.
• Tip: Weet wat je meeneemt op kamp, er
zijn altijd lieden die niet weten wat ze bij
zich hebben aan kleding. Er blijft
heeeeeeel vaak wat liggen!!!
• Tip: Zorg dat je regenpak bij je hebt en
niet meegeeft met de bagage.
• Tip: Een goeie sleutelhanger om je
fietssleutel aan te hangen of een koordje
aan je broek op die manier verlies je hem
niet zo gauw.
• Tip: Laat oorringen en kettinkjes e.d. thuis,
dan heb je minste kans op verlies én geen
kans dat je verwond raakt tijdens de
activiteiten (denk aan stoeien, kwalleballen
e.d.)!!!
• Tip:
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Scouts Mastentop Eisden
z/n Wipstraat
3630 Maasmechelen, België

============================================
============================================
=======
Wij hopen dat jullie een fijne kampweek zullen
hebben, maar dat ligt uiteraard mede aan jullie
zelf.

Telefonisch kunt u altijd terecht bij ons,

Mochten er nog vragen zijn over dit kamp, dan
kun je altijd nog bij ons terecht.

ADRES:

In noodgevallen:
Tel. Bert van der Veen 06-10784193

De STAF
============================================
============================================
=======

SPELACTIVITEITEN:
Evenals voorgaande jaren coördineert ook dit jaar de
STAF de spelactiviteiten. Heb jij een leuk idee? Geeft
dit dan uiterlijk 8 augustus aan hen door.
secretariaat@bospatrouille.nl

VERZEKERING:
>>>>BELANGRIJK !!! <<<<<
In verband met de extreem stijgende kosten van
een groepsreisverzekering is besloten om dit bij de
ouders zelf neer te leggen. Een ieder heeft (hoort)
een ziektekosten en WA verzekering die in heel
Nederland geldig is. Wij verplichten iedereen een
reisverzekering af te sluiten met zorgdekking,
omdat wij buiten Nederland onze kamp opslaan. Dit
moet iedereen zelf regelen. Apparatuur die je

FOTOBOEK:
NIEUW op het zomerkamp 2020 zal het fotoboek
zijn welke ontwikkeld wordt met hoge kwaliteit foto‘s.
Dit jaar hebben wij maarliefst drie fotograven en een
videograaf mee op zomerkamp. Wij verwachten
daarom dit jaar super gave beelden te maken.
Onder andere met een fotoboek willen wij dit met
jullie delen. De kosten van dit fotoboek zullen 20 euro
bedragen wanneer wij 30 exemplaren of meer
verkopen.

meeneemt moet je zelf verzekeren.

Het fotoboek zal uit ca. 28 pagina‘s bestaan en kan
ongeveer 5 weken na het zomerkamp worden
gerealiseerd.

Wij zitten 20 km vanaf het ziekenhuis
in Sittard en zullen indien mogelijk
een NL ziekenhuis aandoen.

Fotoboek reserveren? Meld je dan snel aan via het
formulier welke op de mededelingen pagina staat van
de website. Bij voldoende aanmeldingen gaan wij dit
idee waarmaken.

Zeker i.v.m. COVID-19 is dit
onderdeel heel belangrijk!
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