
Beste ouders en leden, 

De afgelopen weken hebben wij als scouts hard zitten nadenken over hoe het kamp op de meest normale manier 
kan doorgaan nu dat Corona een extra aandachtspunt is geworden. Naast de algemene regels van de overheid 
omtrent het virus, hebben we (helaas) ook nog verstrengde regels opgelegd gekregen van de gemeente waarin 
we verblijven. Deze stellen dat er maximum 50 personen per terrein mogen zijn. Verschillende bubbels van 50 
personen per terrein is hierbij dus verboden. 

Nu, wat wil dit concreet zeggen voor ons scoutskamp?  

ALGEMEEN 

 

KAPOENEN KAMP 

Voor het kapoenenkamp verandert er eigenlijk niks. Het kamp zal doorgaan zoals normaal, maar de vorige locatie 
in Nederland is wegens corona afgezegd. In de plaats hebben we een nieuwe locatie gevonden in België. 

ARDENNEN KAMP 

TERREIN 1: GIDSEN & VERKENNERS 

Net zoals voor de kapoenen, verandert er niks voor de Gidsen & Verkenners. Hun kamp zal doorgaan zoals 
gewoonlijk omdat het mogelijk is om een bubbel onder de 50 personen te maken met beide takken. 

TERREIN 2: JONG-GIDSEN & KABOUTERS 

TAK DATUM POSTADRES VERANDERING? 

Kapoenen 25-30 juli Provinciale Baan 165, 
9200 Baasrode 

Het kamp gaat niet door 
in Nederland maar in 

België. 

Kabouters 24-30 juli Rue Saint Roch 47 

5670 Nismes 

Kamp is korter. 

Welpen 24-30 juli Rue de Najauge,62 

5670 MAZEE 

Kamp is korter. 

Jong-Verkenners 18-24 juli Rue de Najauge,62 

5670 MAZEE 

Kamp is korter. 

 

Jong-Gidsen 18-24 juli Rue Saint Roch 47 

5670 Nismes 

Kamp is korter. 

Gidsen & Verkenners 20-30 juli Rue de Fagnolle, 44 

5670 VIROINVAL 

Geen veranderingen. 



Zoals beschreven in de tabel zullen eerst de Jong-Gidsen komen van 18 tot 24 juli. Vervolgens zullen zij dan 
vertrekken en wacht de leiding de Kabouters op die van 24 tot 30 juli hun kamp zullen hebben.  

 

TERREIN 3: JONG-VERKENNERS & WELPEN 

Exact zoals terrein 2, zal het kamp van terrein 3 verlopen. Jong-verkenners komen van 18 tot 24 juli en maken 
vervolgens plaats voor de Welpen die aankomen op de 24ste en vertrekken 30 juli. 

PRAKTISCH VERLOOP 

KAPOENEN 

• De kapoenen worden zoals elk jaar gebracht door de ouders. Let wel, carpoolen is door de 
omstandigheden niet toegelaten. Het uur dat de kapoentjes worden verwacht zal in de kampbrief nog 
worden gecommuniceerd. 30 juli komen ze terug met de bus rond 15U aan The Lake (Keerbergen). 

• Adres: Provinciale Baan 165, 9200 Baasrode  

JONG-GIDSEN & JONG-VERKENNERS 

• De jong-gidsen en jong-verkenners vertrekken 18 juli om 10U met de bus aan The Lake (Keerbergen).  
• 24 juli om 14U worden de ouders verwacht om hun kind op te halen in Nismes. Aan de kerk zal leiding 

staan om jullie door te verwijzen naar de juiste plaats om uw kind op te pikken.  
• Carpoolen is NIET toegestaan 
• Adres: Église Saint-Lambert de Nismes 

KABOUTERS & WELPEN 

• De Kabouters en Welpen worden verwacht om 14U in Nismes. Ook voor hun staat er leiding klaar aan 
de kerk die hun zal doorverwijzen naar een veilige Kiss & Ride. Carpoolen is NIET toegestaan! Ookal zou 
dit voor het milieu een stuk beter zijn, het is wegens corona dus verplicht om per huishouden met de 
auto te komen.   

• De Welpen en Kabouters komen de 30ste terug met de bus rond 15U aan The Lake. 
• Adres: Église Saint-Lambert de Nismes 

GIDSEN & VERKENNERS  

• Voor de Gidsen en Verkenners verandert er echter weinig. Zoals elk jaar vertrekken zij aan The Lake op 
20 juli om 10U en komen ze de 30ste terug rond 15U aan The Lake. 

VERTREK OF AANKOMST THE LAKE 

Om zoveel mogelijk te vermijden dat we massabijeenkomsten veroorzaken werken we dit jaar met 2 
vertrekzones. 

1. The Lake 
2. De parking over het Atheneum. 



Neem niet heel het gezin mee om een lid te komen halen of af te zetten om overrompelingen dan ook zoveel 
mogelijk te vermijden. Helaas zal dit jaar het grote afscheid of hereniging van thuis uit moeten gebeuren. 

Meer info over de 2 exacte vertrek/aankomst plaatsen zal nog tijdig gecommuniceerd worden met een 
verduidelijkende map wie waar en wanneer wordt verwacht.  

VRAGEN 

Voor vragen kan u altijd terecht bij de groepsleiding of de leiding van uw kind. 

• Groepsleiding: grl@scoutskeerbergen.be 

Cas Verbruggen: 0479307348 

• Kapoenenleiding: kapoenen@scoutskeerbergen.be 

Céline Vermeiren: 0496323944 

• Kabouterleiding: kabouters@scoutskeerbergen.be 

Carlos Lemaire: 0492396245 

• Welpenleiding: welpen@scoutskeerbergen.be  

Pieter-Jan Lavaerts: 0475692036 

• Jong-gidsenleiding: jg@scoutskeerbergen.be 

Arthur van Beersel: 0476096616 

• Jong-verkennerleiding: jv@scoutskeerbergen.be 

Kamiel Verbruggen: 0477057740 

• Gidsenleiding: gidsen@scoutskeerbergen.be 

Anne-Sophie Van Winghe: 0485212140 

• Verkennerleiding: verkenners@scoutskeerbergen.be 

Vincent Vandebeek: 0456220283  

• Jinleiding: jin@scoutskeerbergen.be 

Victor Jansen: 0479978511 

  

   


