
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Goed nieuws! We gaan op zomerkamp. We zagen het de laatste dagen al een 

beetje aankomen, maar vandaag kregen we ook officieel toestemming van alle 

terreinen, blokhutten en de lokale overheden. De kampweek is dit jaar korter dan 

u gewend bent en met enige aanpassingen. Door korter op kamp te gaan kunnen 

we ondanks alle maatregelen een kwalitatief goed kamp neer zetten. We 

realiseren ons dat het hierdoor voor iedereen wel wat aanpassen is. En misschien 

is het voor sommigen spannend omdat het virus nog steeds in Nederland is. 

Hieronder vindt u alle belangrijke informatie. Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet 

om ons te mailen. 

 

Zomerkamp is dit jaar van zondag 5 juli tot en met donderdag 9 juli 2020. Dit jaar 
rijdt er géén  touringcar vanaf Amsterdam. Elk lid moet gebracht en gehaald 
worden. Vanaf Amsterdam is het ongeveer 1,5 uur rijden. Leden uit de eigen 
speltak mogen met elkaar meerijden. Zijn er problemen met halen en brengen, 
dan denken we graag mee aan een oplossing. 
 

De Welpen dinsdag, Welpen zaterdag en Kabouters worden zondag 5 juli tussen 

10.00 en 10.30 uur verwacht bij hun blokhutten. Voor de Verkenners, Gidsen en 

Explorers zijn er tijdsblokken. Hieronder een schema van aankomst. Heeft u 

meerdere kinderen bij verschillende speltakken? De bestaande tijdsblokken 

zouden hier geen probleem voor moeten zijn. 

 

 
10.00 - 10.30 uur   

Welpen dinsdag Vilsterse Allee 2, Vilsteren. Parkeerterrein kerk Vilsteren 
Welpen zaterdag Gerner Es 7 b, Dalfsen D'Alflandgroep Dalfsen 
Kabouters Het Laar 4a, Ommen Van Pallandt Groep Ommen 

      

Verkenners 10.00 uur VV Vilsteren 

Gidsen 10.30 uur Siegersteeg 2F 

Explorers 11.30 uur 7734 PG Vilsteren 
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Dit jaar is er helaas ook geen massaal vertrek en ook de ouderavond kan geen 

doorgang vinden. Wel zal er iedere kampavond om 19.30 uur op Facebook een 

kort filmpje gezet worden van wat er die dag allemaal gebeurd is. Ook de 

gebruikelijke kampkrant wordt gemaakt en zal iedereen mee naar huis krijgen. 

 

Dit jaar is er geen eigen (OV-)bijdrage aan het zomerkamp. Natuurlijk is een 

vrijwillige bijdrage meer dan welkom. Deze kan ingeleverd worden bij leiding of 

bestuur. Kinderen die pas geleden nog lid zijn geworden van onze vereniging zijn 

van harte welkom om mee te gaan; van hen wordt wel een bijdrage gevraagd, 

waarover zij binnenkort bericht zullen krijgen. 

 

Tenten:  

De leden van de kamperende speltakken moeten op 1,5 meter van elkaar vandaan 

slapen. Dat neemt natuurlijk veel meer ruimte in beslag dan normaal. We 

verzoeken de kamperende leden zelf een tent mee te nemen; indien dit niet lukt, 

laat dit dan aan de speltakleiding weten. Indien een tent groot genoeg is om twee 

bedjes op 1,5 meter van elkaar af te leggen, dan kunnen twee kinderen van 

dezelfde speltak ook samen een tent meenemen. 

 

Bagage en fiets: 

Iedereen neemt zijn eigen bagage mee en de kamperende speltakken zoveel 

mogelijk ook hun eigen fiets. Lukt dit niet? Neem dan contact op met uw 

stafteam. 

 

Coronamaatregelen: 

Tijdens de kampweek doen we alles om het coronavirus buiten de deur te 

houden. We volgen strikt het protocol op dat samen met de overheid en het RIVM 

is opgesteld. Verderop in deze brief leest u de belangrijkste maatregelen. 

 

Einde zomerkamp donderdag 9 juli, ophaaltijden: 

 
16.00 uur    

Welpen dinsdag Vilsterse Allee 2, Vilsteren. Parkeerterrein kerk Vilsteren 

Welpen zaterdag Gerner Es 7 b, Dalfsen D'Alflandgroep Dalfsen 

Kabouters Het Laar 4 a Ommen Van Pallandt Groep Ommen 

      

Verkenners 15.30 uur VV Vilsteren 

Gidsen 16.00 uur Siegersteeg 2F 

Explorers 16.30 uur 7734 PG Vilsteren 

 

 

 



 

 

Belangrijkste coronamaatregelen 

Algemene hygiëne regels: 

- Wie voor dat kamp begint ziek is gaat niet mee op kamp. 
- Wie op kamp ziek wordt, gaat naar huis.  
- Telefonische check vooraf bij leden en leiding of men gezond is. 
- We gaan op kamp in kampbubbels. Speltakken blijven het hele kamp in deze bubbel. 
- Geen mogelijkheid om later aan te sluiten in de kampbubbel; hoogstens eerder weggaan. 
- Kinderen en leiding hebben maar één zomerkamp deze zomer; dat van ons natuurlijk! :) 
- Er zal een extra gezondheidsformulier moeten worden ingevuld door de ouders 
- De speciale hygiënemaatregelen blijven van kracht en wordt extra veel op gelet. 
- Er worden géén mondkapjes gedragen. 
- Er komen toevoegingen in de EHBO-doos voor coronagevallen. Coördinatie Team neemt regie bij 
een vermoeden van corona en zorgt dat het protocol gevolgd wordt. 
- Er wordt niet met elkaar gezongen (ook niet bij kampvuur). 
- Er worden meer rustmomenten per dag ingepland. 
- Ouders dienen thuis een gesprek te hebben over de coronaregels en het belang van dit alles. 
Ouders zijn medeverantwoordelijk. 
- Leiding leeft de regels na, er komt een handig info-filmpje voor ouders en kinderen waarin de 
regels worden uitgelegd. 
 

Algemende regels tijdens kamp: 

- Geen contact met andere speltakken/kampbubbels. 

- Sanitaire voorzieningen aanwezig. 

- Handenwas-stations. Regelmatig handenwassen. 

- Drukte wordt vermeden, geen bezoek aan dorp, speeltuin etc. 

 

Regels Welpen dinsdag, Welpen zaterdag, Kabouters: 

- Kinderen hoeven onderling geen afstand te houden. 

- Leiding houdt zoveel mogelijk 1,5 mtr afstand tussen kinderen en elkaar. 

- Activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in de buitenlucht. 

- Slaapzalen en lokalen worden goed geventileerd. 

 

Regels Verkenners, Gidsen en Explorers: 

- Tijdens sport/spel acticviteiten hoeft er geen afstand gehouden te worden. 

- Bij eten, kampvuur en tussen de activiteiten in houdt iedereen 1,5 mtr afstand. 

- In tenten en bij slapen houdt men 1,5 mtr afstand. 

 

Voor een geheel overzicht van het coronaprotocol kunt u kijken op: 

www.wijgaanopzomerkamp.nl 

 

Vriendelijke groeten,  

het verenigingsbestuur en het Coördinatie Team 

http://www.wijgaanopzomerkamp.nl/

