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Beste wolven en ouders,

Maandenlang hebben we weer massaal kaarsjes gebrand zodat onze zomerkampen
konden doorgaan. Na een lange periode van onzekerheid en twijfel kunnen we
eindelijk goed nieuws melden. WIJ GAAN OP KAMP!
Om jullie een duidelijk overzicht te geven wat waaraan jullie dochter of zoon zich kan
verwachten, hebben zoals ieder jaar een kampboekje opgesteld. Hierin proberen we
jullie zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe het kamp er zal uitzien, wie er meegaat,
wat het thema is en alle andere praktische informatie. We willen al kort meegeven
wat we tot nu toe weten over de corona maatregelen, maar dat is jammer genoeg
nog zeer weinig.
Indien jullie na het lezen nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om ons te
contacteren. Ook persoonlijke informatie of belangrijke zaken waarvan we op de
hoogte

dienen

te

zijn,

horen

we

graag.

Dit

kan

per

mail:

wolven.28zaoeja@gmail.com of telefonisch: 0471/06.54.25 (Victor Verbinnen,
takleiding).
Op deze manier hopen wij op een vlotte organisatie van het wolvenkamp.
Wij kijken er alvast ontzettend naar uit!
Veel liefs

De wolvenleiding
Newfoundlander, Agoeti, Conejo & Schaarbek
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CORONA MAATREGELEN
Allereerst het belangrijkste van allemaal: het staat vast dat we deze zomer op
kamp kunnen! Om ervoor te zorgen dat het kamp zo veilig mogelijk zal verlopen zijn
er wel enkele maatregelen waar we ons tijdens het kamp aan zullen moeten houden.
Om alles overzichtelijk te houden, maken we hieronder even een overzicht van de
belangrijkste zaken.

Wie mag er mee op kamp?
Alle wolven die de drie dagen voorafgaand aan het kamp geen enkel
ziektesymptoom vertoonden, mogen mee op kamp. Als iemand binnen de
gezinsbubbel besmet is en/of in quarantaine verblijft, gelden de bijhorende
maatregelen ook voor deelnemers van het kamp. Zolang iemand in het gezin in
isolatie verblijft, mag je dus niet mee op kamp.
Een vaccinatie of negatieve test is voorlopig geen voorwaarde om op kamp te
mogen vertrekken.

Bubbels
Het staat vast dat we met bubbels van 50 leden, exclusief leiding en foeriers, op
kamp mogen vertrekken. Dit aantal zal zelfs opgetrokken worden naar 100 leden, op
voorwaarde dat op 25 juni 60% gevaccineerd is en er op intensieve zorg minder dan
500 bedden bezet zijn. Aangezien de wolven maar met 31 leden zijn, vormt dit dus al
zeker geen enkel probleem.
Binnen deze bubbel dienen we geen mondmaskers te dragen en geen afstand te
bewaren. Contact buiten de bubbel moeten we absoluut vermijden en indien dit toch
nodig is, houden we dit duidelijk bij in een contactenlogboek.
Dit jaar is er geen 'bubbeltermijn' van 7 dagen. Dat wil dus zeggen dat je in theorie
van de ene op de andere dag op een ander kamp mag vertrekken. Uiteraard
rekenen we hier wel op ieders gezond verstand.
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Hygiëne
Net zoals vorig jaar, dienen we op kamp opnieuw extra aandacht te besteden aan
algemene hygiëne. Dat wil dus zeggen dat we de wolven doorheen de dag
regelmatig zullen vragen hun handen te wassen, zoals bijvoorbeeld voor en na
iedere maaltijd, tussen de activiteiten, na toiletbezoeken, enzovoort.
Aangezien we op wolvenkamp wel sanitair hebben, zullen we proberen zoveel als
mogelijk water en zeep te gebruiken, maar in sommige situaties zullen we ook
alcoholgel moeten gebruiken. Ook zullen wij zeker reserve mondmaskers
meenemen, maar we zullen ook vragen om toch enkele mondmaskers met je wolf
mee te geven.

Activiteiten
Uiteraard zullen zoveel mogelijk activiteiten in openlucht laten doorgaan, maar af
en toe zullen we toch binnen een spel spelen. We zullen dan steeds onze blokhut
goed verluchten zodat we het risico op besmetting zo laag mogelijk houden.
We plannen net zoals vorig jaar ook wat extra rustmomenten in, omdat voldoende
slaap cruciaal is bij het op peil houden van ons immuunsysteem.
We organiseren zoveel mogelijk op ons eigen terrein, maar een dagtocht en een
uitstap naar een leuke activiteit is toegestaan en staat ook op onze planning.
Uiteraard houden we ons tijdens de uitstap aan de geldende maatregelen, die tijdens
de activiteit van toepassing zullen zijn. Aangezien er bij de wolven twee
verschillende leeftijden aanwezig zijn, zal heel de groep de regels van de oudste
moeten volgen. Gelukkig ligt de grens voor veel maatregelen op +12 jaar, dit wil
zeggen 13 jaar of ouder, waar we met de wolven dus nog net onder kruipen.

Vervoer
Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar met de trein naar onze kampplaats. Alle
info over het vertrek vind je verder in dit boekje. Om een vlot verloop van onze reis te
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garanderen zullen we ook op voorhand onze treinplaatsen reserveren. Zo zal onze
groep een aparte wagon toegewezen krijgen en komen zo weinig mogelijk in contact
met anderen. Zowel op het perron als op de trein geldt de regel van mondmaskers
voor leden ouder dan 12 jaar (dus vanaf 13 jaar). Dit wil dus zeggen dat de wolven
geen mondmasker zullen moeten dragen op de trein, de leiding zal dit wel doen.

Carpoolen
Als je graag carpoolt met andere ouders en dus meerdere leden vervoert, gelden er
ook enkele specifieke maatregelen. Als ouder dien je sowieso een mondmasker
te dragen als je kinderen van een ander gezin vervoert. Bij het carpoolen dienen
ook leden van 12 jaar of ouder een mondmasker te dragen, dit zal dus wél gelden
voor enkele wolven. Als je eigen kinderen in één bubbel zitten, mogen er ook
kinderen van diezelfde bubbel mee. Behoren jouw kinderen tot twee of meerdere
bubbels dan kunnen geen andere leden mee in de auto.

Wordt er iemand ziek tijdens het kamp?
Om risico’s te beperken zullen we elke zieke wolf of leiding naar huis moeten
sturen, ongeacht of de symptomen suggestief zijn voor corona. Indien we een
vermoeden van corona hebben zullen we de persoon in kwestie meteen in
quarantaine plaatsen en de ouders contacteren. Hij of zij zal dan zo snel mogelijk
opgehaald moeten worden en een COVID-test bij de huisarts laten doen. In
afwachting van het testresultaat zullen we elk contact met externen vermijden en
extra alert zijn.
Bij een negatief testresultaat hervatten we het kamp zoals ervoor. De zieke in
kwestie mag pas terugkeren als hij of zij 3 dagen volledig symptoomvrij is.
Bij een positief testresultaat volgen we de noodprocedure, opgesteld door Scouts
en Gidsen Vlaanderen. Deze noodprocedure is jammer genoeg nog niet
beschikbaar, we brengen jullie op de hoogte, zodra wij deze hebben ontvangen.

5

Wordt er iemand ziek na het kamp?
Wanneer een wolf of leiding ziek wordt na het kamp, zal na bevestiging van corona
contact-tracing worden opgestart. Zij zullen dat inschatten of de andere leden en
leiding al dan niet een risico lopen.

Vaccinaties
We houden er rekening mee dat leiding of foeriers tijdens het kamp kunnen
opgeroepen worden voor hun vaccinatie. Momenteel is er nog maar weinig
informatie over de mogelijkheid om je vaccinatie-afspraak te verplaatsen of de
adviezen daarover in verband met jeugdwerk. Heen-en-weer gaan voor een
vaccinatie is toegestaan, maar uiteraard dienen we ons aan de geldende
maatregelen te houden. Uiteraard bereiden we ons ook voor op eventuele
bijwerkingen van het vaccin, maar gelukkig hoeven de wolven zelf zich hier (nog)
geen zorgen over te maken.

Indien er nog veranderingen komen in de maatregelen waar we ons als scouts
aan moeten houden, brengen we jullie meteen op de hoogte.
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KAMPTHEMA

Het is tijdens een zwoele zomernacht dat we stuiten op een
rumoerige rondetafelvergadering tussen de voornaamste
sprookjesfiguren van het sprookjesbos. Naar jaarlijkse
gewoonte komen de sprookjesfiguren van alle uithoeken van
het bos samen en verzamelen ze rond een donutvormige
tafel met in het midden de sprookjesboom. Tijdens deze
meetings wordt de jaarwerking van het afgelopen jaar besproken en wordt
opgemaakt hoeveel kinderen zijn aangesloten bij de sprookjes gemeenschap. De
reden van het rumoer is dat dit getal al sinds enkele jaren in dalende lijn aan het
gaan is, een ernstige situatie want wanneer deze daling verder gaat zullen de
sprookjes op een gegeven moment vergeten worden en daardoor ook stoppen met
bestaan. De sprookjesfiguren zijn ondertussen al uren druk in discussie om een halt
toe te roepen aan dit probleem en komen tot de constatatie dat het misschien tijd is
voor een nieuwe aanpak. Tot nu toe lag de focus steeds bij het bekeren van de
jongste kinderen door al vroeg in schoolklassen, boeken, films en tegenwoordig ook
videogames te verschijnen. Hier ligt klaarblijkelijk het probleem niet. Waar dan wel?
Een mogelijke verklaring is dat door de komst van afleidingen als TikTok, Instagram,
Youtube, Minecraft en Fortnite de jeugd steeds vroeger het sprookjespad achter zich
laat. Om deze nieuwe ontwikkeling een halt toe te roepen is er nood aan drastische
maatregelingen. De raad komt tot de beslissing dat ingezet moet worden op het
behouden van de oudere kinderen. Daarom zal een uitverkoren groep van
jongelingen samen gezocht worden om te helpen bij deze taak. De wolventak van
Zaoeja 28 lijkt de uitgelezen groep door hun ideale combinatie van kwaliteiten. Ze
worden uitgenodigd door het sprookjescomité om mee te gaan op hun kamp waar zij
zullen ondergedompeld worden in de wonderen van de sprookjeswereld en opgeleid
worden tot heuse sprookjes verkondigers. In de hoop dat zij na afloop het woord van
de sprookjes verder onder de jeugd zullen verspreiden om zo het sprookjesbos te
redden.
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Om ervoor te zorgen dat jullie allemaal prachtig verkleed zullen zijn, geven hieronder
even een overzicht van welke sprookjes doorheen het kamp aan bod zullen komen.
Jullie zijn volledig vrij om één van de elf sprookjes uit te kiezen en hier een prachtige
outfit voor samen te stellen, ofwel gewoon een mix van ze allemaal!

❏ Ali Baba en de veertig rovers
❏ Assepoester
❏ De gelaarsde kat
❏ De kleine zeemeermin
❏ Doornroosje
❏ Hans en Grietje
❏ Klein duimpje
❏ Repelsteeltje
❏ Roodkapje
❏ Sneeuwwitje en de zeven dwergen
❏ Wolf en de drie biggetjes
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INSCHRIJVEN
Staat jouw wolf te springen om mee op avontuur te gaan? Schrijf hem/haar dan in
door voor woensdag 30 juni het inschrijvingsgeld (130€) te storten op BE32
0689 0808 2402 (+ vermelding naam wolf) en 2 klevertjes van het ziekenfonds
binnen te brengen bij iemand van de wolvenleiding. Dit kan ofwel bij het
binnenbrengen van de bagage ofwel bij het vertrek in Berchem Station.
Inschrijven kan via onderstaande link:
https://www.28zaoeja.be/inschrijvingenkamp/

BAGAGE BINNENBRENGEN
Op zondag 18 juli kan de bagage binnengebracht worden
op het Macadammeke en dit in de ochtend tussen 9u30
en 10u30.
Moest dit om bepaalde redenen niet lukken, dan mogen
jullie ons altijd mailen om hier een oplossing voor te
zoeken.
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VERTREK
We vertrekken op woensdag 21 juli in Berchem station in piekfijn uniform en
fluovestje. Alle wolven worden om stipt 7u45 verwacht in de inkomhal van Berchem
Station. Vergeet zeker jullie lunchpakket, identiteitskaart, regenkledij en
eventuele medicatie niet!

TERUGKOMST
Aan alle mooie liedjes komt helaas een einde, zo eindigt ons kamp op 31 juli. Jullie
mogen jullie geliefde wolven weer ophalen om 16u in de inkomhal van Berchem
Station. Van daaruit rijden we allen tezamen richting ’t Macadammeke om daar het
kamp in volle glorie af te sluiten. Bagage en identiteitskaarten krijgen jullie daar
terug.

10

WAT NEEM IK MEE?
Gelieve alles te tekenen met de naam van de wolf!
Speelkledij (voor 11 dagen)
o Ondergoed (meer dan voldoende!)
o Sokken (meer dan voldoende!)
o T-shirts
o Korte broeken
o Lange broeken
o Warme truien
o Hoofddeksel tegen de zon
o Eventueel een zonnebril
o Gewone jas
o Regenkledij
o Linnen zak, geen plastic!
o Extra outfit die lekker vuil mag worden :)
o Een chique outfit voor een casinoavond

Scoutsuniform (de wolven doen dit aan bij vertrek, aankomst en op 2 uitstappen)
o Scouts T-shirt
o Scouts broek/rok
o Scoutshemd met nodige tekens
o 2 paar scouts sokken
o Das met dasring
o 5 puntjes (touwtje, zakdoek, papier, potlood, veiligheidsspeld)
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Schoenen
o Bottines
o Speelschoenen
o Waterschoenen
o (Laarzen)

Toiletgerief
o Tandenborstel
o Tandpasta
o Haarborstel
o Washandje
o Muggenmelk
o Wasbadje
o Zonnecrème
o Douchegel & shampoo

Zwemgerief
o 2 handdoeken
o Zwembroek (zeker ook één aanspannende!) / badpak of bikini

Slaapgerief
o Matje (geen veldbed!)
o Slaapzak
o Hoofdkussen
o Knuffel
o Pyjama
o Zaklamp
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Allerlei
o Wasspelden
o Medicatie + instructies
o Verkleedkledij (keuze uit 11 sprookjes, of ze gewoon allemaal)
o Enveloppen met adressen erop geschreven (+ extra postzegels)
o 2 keukenhanddoeken
o 5 droog verpakte mondmaskers
o Eventueel een flesje luizenshampoo
o (stripboeken)

Tochtrugzak
o Lunchpakket
o Drinkbus
o Koekje / fruitje
o Klein flesje alcoholgel
o Mondmasker (vanaf 12 jaar is het verplicht dit op zak te hebben)

Wat nemen we zeker niet mee op kamp? Als we deze zaken toch in de rugzak
vinden, dan worden ze in beslag genomen en bij afloop teruggeven.
o GSM /MP3/Ipad/Ipod/…
o Snoep
o Kledij die niet vuil mogen worden
o Juwelen
o Breekbare spullen
o Extra eten of drinken
Tip: pak de bagage samen in met uw zoon/dochter, zodat hij/zij alles terugvindt.
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POST
Natuurlijk kunnen mama, papa, liefjes, familie en vrienden de wolven
brieven schrijven op kamp. Dit kan naar het volgende adres:
Jeugd en Vakantiecentrum
Scouts 28 zaoeja, naam lid
Wolven
Lupinestraat 1
3940 Hechtel-Eksel
Het is natuurlijk ook fijn als jullie weten hoe het eraan toegaat op kamp. Daarom
krijgt iedere wolf 3 kaartjes en 3 postzegels van de leiding om naar het thuisfront te
schrijven.
Indien ze nog extra brieven willen schrijven, dan kunnen ze altijd kaartjes en
postzegels bijkopen. Geen excuus dus om niets te sturen!
Tip: Het kan erg handig en overzichtelijk zijn voor uw wolf als u de adressen op
voorhand op de enveloppen schrijft!
Verder zouden we graag melden dat het niet de bedoeling is dat ouders of andere
familieleden/kennissen langskomen op het kampterrein. Ook wanneer u toevallig in
de buurt verblijft, wacht nog even het kamp af om je geliefde wolf weer intens te
begroeten.
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MEDICATIE
Medische fiches
De medische fiches worden sinds vorig jaar steeds digitaal ingevuld. Dit betekent
dat wij die steeds kunnen bekijken en jullie die enkel hoeven te updaten. Het invullen
gebeurt via de groepsadministratie van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Hier kan je je
inloggen en doorklikken naar ‘individuele steekkaart’, waar je alle medisch
relevante informatie kan achterlaten. De groepsadministratie vind je hier.
Een uitgebreidere handleiding kan je hier downloaden.

Eigen medicatie
Aangezien de medische fiches al ingevuld worden voor het kamp van start gaat, kan
het gebeuren dat uw wolf op kamp medicatie moet innemen die daar nog niet op
staat. Gelieve in dit geval de leiding even op de hoogte te brengen. Alle medicatie
wordt bij vertrek verzameld bij de leiding, zodat wij een goed overzicht kunnen
bewaren. Sinds dit jaar dient er ook een doktersattest voor medicatie meegegeven te
worden met de leiding. Het document kan je hier vinden en dient ingevuld te worden
door de arts. Gelieve dit samen met de medicatie bij vertrek af te geven.

Onze medicatie
Voor kleine probleempjes voorziet de leiding een EHBO-koffer. De eerste hulp
wordt door de leiding toegediend. Uw zoon/dochter is zeker in
goede handen bij onze toekomstige dokter Agoeti!
Indien er zich iets ernstiger voordoet, trekken we naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis. In dit geval worden de ouders zo
snel mogelijk verwittigd!
Naast

de

basismiddelen

voorzien

wij

dit

jaar

in

onze

EHBO-koffer

wegwerphandschoenen, desinfect gel, thermometer en wegwerpmondmaskers.
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DAGPLANNING
De overheid raadt aan zoveel mogelijk te focussen op voldoende slaap- en
rustmomenten.

Onze

dagplanning

kan

aangepast

worden

naargelang

de

vermoeidheid van de wolven. Om de vermoeidheid in te tomen lassen we af en toe
een platte rust toe in de middag. Tijdens dit moment kunnen de wolven rusten, een
strip lezen, brieven schrijven, enzovoort.

08u00: De leiding staat klaar voor de leden. De leden worden gewekt, wassen zich,
trekken speelkleren aan en gaan aan tafel.
08u30: Ontbijt en afwas
10u00: Opening en inspectie
10u30: Voormiddagactiviteit
12u30: Middageten
13u00: Afwas en platte rust/vrij spel
14u00: Middagactiviteit
16u00: Vieruurtje
16u30: Namiddagactiviteit
18u30: Avondeten en afwas
19u30: Avondactiviteit
21u30: Tienuurtje/ dessertje
22u00: Avondlied, taptoe en slapen
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WIE GAAT ER ALLEMAAL MEE?
De wolven worden uiteraard niet alleen op kamp gestuurd. Zij worden 11 dagen
vergezeld door de fantastische wolvenleiding:
-

Victor Verbinnen ‘Agoeti’ (takleider)

-

Saartje De Clercq ‘Newfoundlander’

-

Stan De Preter ‘Conejo’

-

Wannes Fieuws ‘Schaarbek’

Onze overheerlijke maaltijden zullen worden bereid door 3 top chef-koks:
-

Hannelore Keersmaekers ‘Orang-Oetan’

-

Marieke Bekkers ‘Smelleken’

-

Jakob Bekkers ‘Suricata’

IN GEVAL VAN NOOD
Enkel in uiterst dringende gevallen kan je de leiding bereiken via gsm. Indien we niet
opnemen, spreek dan gerust iets in op onze voicemail. Wij bellen u dan zo spoedig
mogelijk terug! Gelieve eerst de foeriers te bellen aangezien de leiding volop
spelletjes aan het spelen zijn.
-

Victor Verbinnen: +32 471 06 54 25 (takleider)

-

Saartje De Clercq: +32 475 29 77 07 (leidster)

-

Marieke Bekkers: +32 470 11 83 91 (foerier)

-

Hannelore Keersmaekers: +32 470 01 83 21 (foerier)
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SLOT
Allerliefste wolven, nu hebben jullie alle nodige informatie om met ons op avontuur te
vertrekken! We hopen dat jullie talrijk aanwezig zijn op onze reis naar sprookjesland.
Als er iets niet duidelijk is, dan mogen jullie altijd ons aanspreken na een zondagse
vergadering of een mailtje sturen naar: wolven.28zaoeja@gmail.com
Tot dan!
Jullie favoriete leiding

Foundie

Conejo

Agoeti

Schaarbek
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