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Maatregelen piekrie-kamp. 

Wij mogen ondanks de aanwezigheid van het coronavirus in ons land toch op kamp 

gaan.Het zal een kamp worden om nooit meer te vergeten, niet enkel door het 

dagenlang maximaal plezier, maar jammer genoeg ook door de noodzakelijke 

maatregelen die getroffen moeten worden. 

Wat verwacht de leiding van ouders/voogd? 

De leiding staat paraat om de veiligheid en gezondheid van al onze kampleden zo 

veel mogelijk te verzekeren. We vragen enkele inspanningen aan jullie om het te 

vergemakkelijken. 

Degelijke drinkbus => Drinken uit kannen zal er deze zomer niet inzitten, daarom 

vragen wij om zeker een degelijke drinkbus mee te geven (liefst met een naam op) 

zodat de leden deze altijd kunnen meenemen naar de activiteiten   en zelf kunnen 

gaan bijvullen. 

Bij afzetten: kind afzetten met bagage en terug vertrekken => iedere deelnemer 

aan ons kamp behoort tot 1 bubbel, we willen wel maximaal vermijden dat er onnodig 

contact is met niet-kampgangers. Zowel de leiding als de koks zullen klaarstaan om 

te helpen bij het uitladen van de bagage en het opstellen van het veldbed. 

Bij ophalen: wacht in u wagen tot de leiding samen met de piekrie(s) de 

bagage, kids-ID en mogelijk medicatie komen brengen => Door deze maatregel 

te treffen voorkomen we contacten en hebben we een vlotte doorloop. 

Kids-ID in gesloten omslag met duidelijke naamvermelding op => Bij aankomst 

zal er een doos/bak zijn waarop duidelijk wordt aangegeven dat de kids-ID hierin 

moet. Zo hoeft u niet rechtstreeks in contact komen met de leiding. In de gesloten 

omslag is ook zodat mogelijke beschadiging wordt vermeden. 

Medicatie in gesloten plastic zakje (bijvoorbeeld een diepvrieszakje) met naam 

op en duidelijk de hoeveelheid en tijdstip van toedienen vermeld. => Ook hier 

zal een duidelijke doos/bak voor worden voorzien, zorg ervoor dat de zak goed dicht 

is zodat er zeker geen verwarring kan ontstaan. 

Indien iemand ziek wordt moet er binnen de 4 uur iemand van de familie de 

persoon in kwestie komen halen om te laten onderzoeken. => Vanaf iemand ziek 

wordt zal die persoon uit de “bubbel” worden verwijderd. Er zal 1 verantwoordelijke 

leiding worden aangeduid om de persoon te vergezellen terwijl de familie op de 

hoogte wordt gebracht. Binnen de 4 uur moet er iemand van de familie deze persoon 

komen halen om te laten controleren. De leiding die bij de persoon bleef mag terug 

aansluiten als hij/zij de veiligheidsvoorschriften hiervoor heeft gewaarborgd. 

Niemand meesturen die de 5 voorgaande dagen 

ziek is geweest. => Mocht er iemand ziek worden 

vlak voor de aanvang van ons kamp zal die persoon 

geen deel mogen nemen aan ons kamp. Deze regel 

is van kracht voor de leden, maar ook voor de 

deelnemende leiding en koks. 



Vraag een advies van de huisarts als u twijfelt over of u kind bij de risicogroep 

behoort. => kinderen die tot de risicogroep behoren worden afgeraden om mee op 

kamp te gaan. Als u twijfelt over het feit of u kind tot een risicogroep behoord kan u 

best een huisarts raadplegen hierover. Die kan vervolgens een advies geven of het 

verstandig is mee op kamp te gaan of niet. Als iemand uit een risicogroep toch een 

positief advies krijg stelt de arts ook een medisch attest op over wat moglijk is en wat 

zeker niet. 

 

Wat gaat de leiding anders aanpakken door de maatregelen? 

Tijdens het kamp zijn er ook maatregelen van kracht. Dit wil zeggen dat er ook 

aanpassingen worden getroffen door de leiding. 

Handen wassen => Zoals iedereen ondertussen al wel een beetje gewoon is blijft 

handen wassen ook op kamp cruciaal. Er zal door de leiding extra 

zeep/desinfecterende gel voorzien wordt, maar ook strenger op toekijken dat dit bij 

iedereen grondig gebeurt. 

Dagtocht zonder tocht. => Er wordt sterk afgeraden om het openbaar vervoer te 

gebruiken of naar een zwembad/binnenspeeltuin te gaan. Hierdoor heeft de leiding 

de uitstap geschrapt. Wil dit zeggen dat dit een gewone dag met activiteiten wordt? 

Nee, de leiding heeft een plan klaar om er toch een speciale kamp-dag van te 

maken. 

Regelmaat in rustmomenten. => Als een persoon ziek wordt moet die meteen 

vertrekken, jammer genoeg is het verschil tussen iemand met covid-symptonen en 

vermoeidheid moeilijk te onderscheiden. Kamp kan zeer vermoeiend zijn, maar dit 

jaar letten we extra op dat als de vermoeidheid toeneemt door het rustiger aan te 

gaan doen (langere platte rust, vroeger gaan slapen, intensiteit activiteit verlagen,…) 

Intense contactmomenten verminderen. => Het is een kamp voor -12, dat wil 

zeggen dat de leden effectief contact mogen hebben met elkaar. Dat is het advies, 

maar dat wil niet zeggen dat ons kamp 1 grote groepsknuffel gaat worden. Zaken als 

een vleeshoop zullen niet tot het kamp kunnen behoren dit jaar… 

Contactlogboek. => Er zal vanuit de bubbel af en toe toch contact zijn met de 

“buitenwereld”. Daarom zal er een duidelijk contactboek worden bijgehouden zodat 

er kan worden nagetrokken wie met wie in contact is geweest indien er toch iemand 

besmet geraakt. (contacten zijn vooral voor koks/ leiding, denk maar aan supermarkt, 

bakker, postbode,…) 

Wat met de bubbel na het kamp? 

Het advies van de experten zegt ons om 

gedurende 5 dagen na het kamp zo weinig 

mogelijk contact te maken met externen. Dit 

kan niet worden op opgelegd als verplichting, 

maar wij raden het ten zeerste aan. 

 



Wat met post? 

De post die ons bereikt via de postbode leggen wij 24 uur apart voor die wordt 

verdeeld. Aangezien het kamp zelf ook nog eens 2 dagen in het weekend heeft en 

de postbode niet elke dag meer langskomt is het dit jaar mogelijks een pak 

interessanter om post aan de leiding over te dragen door zelf de brief/brieven in de 

brievenbus te steken met dag waarop u wilt dat wij ze afgeven. 

Wat met verdere vragen of onduidelijkheden? 

Eerst en vooral verwelkomen we graag iedereen op de videocall die zal worden 

georganiseerd. Iedereen zal een SMS ontvangen met daarin de verdere informatie 

over deze call. Als deze videocall al gepasseerd is of u heeft dingen die u liever 

persoonlijk bespreekt mag u altijd bellen of een SMS sturen naar onze kampleiders: 

Senne Raeymaekers: 0472/40.30.76 of Stien Craane: 0487/44.13.35. Stuurt u 

liever een e-mail? Geen probleem, met vragen over piekrie-kamp mag u altijd een 

mail sturen naar senne.raeymaekers@hotmail.be. 

Natuurlijk houdt dit ons niet tegen om er een geweldig kamp van te maken! 

Met vriendelijke groeten, de piekrieleiding. 

 

 


