Zomerstage
Maandag 17 tot zaterdag 22 augustus 2020

In dit draaiboek lees je meer over de zomerstage.
Alles wat je moet weten vind je hier.
We mogen op zomerstage! Al zal dat er wel een beetje anders uit zien dan jullie gewend zijn. Maar we maken er
samen, in onze eigen bubbel, in de Hoge Rielen een overgetelijke Uilenstage van!
Wij maken op kamp 4 bubbels met spelers & begeleiders én een aparte keukenbubbel die, als ze met elkaar in
contact komen, alle regels van fysieke afstand in acht moeten nemen. Binnen de bubbels mogen de kinderen
met elkaar en de begeleiding van die bubbel in contact komen. Daarbuiten wordt het contact beperkt en is er een
vaste begeleider die het contact vormt tussen de verschillende bubbels. Maar straks meer daarover!
We kozen ervoor om alle bubbels een kleur te geven. Voor elke bubbel zal een aparte eettent, apart materiaal,
aparte wasplaatsen e.d. zijn. De bubbels kan je herkennen aan de volgende kleuren.
U8 – U10 – G-ploeg*

Groene bubbel

J12 – M13

Rode bubbel

J16 – J18 – G-ploeg* (+14 jarigen)

Blauwe bubbel

J14 - M17 – M19

Gele bubbel

Kookploeg

Oranje bubbel

(*)G-sporters die inclusief meegaan zitten in de bubbel van de ploeg waarin ze trainen. G-sporters die
donderdag toekomen zitten in 2 verschillende bubbels, al naargelang de indeling die G-sport trainers hebben
gemaakt. Een deel sluit aan bij de groene bubbel en de grote jongens (+14 jarigen) sluiten aan bij de blauwe
bubbel.
Onthoud dus goed welke kleur je bubbel heeft, want je zal deze kleuren vaak tegenkomen op stage.
In dit draaiboek kan je lezen hoe de stage zal worden georganiseerd, van begin tot einde. Lees dit draaiboek
zorgvuldig door. Indien je hierna nog vragen hebt, mag je deze gerust stellen aan zomer2020@hvuilenspiegel.be
Samen maken we er een onvergetelijke stage van!
Het stageteam!
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Voor we vertrekken
Wie mag mee?
Je mag meegaan tenzij:

Je ziek bent (min 5 dagen terug tellen)

Je tot een risicogroep hoort en je
ouders of dokter geen toestemming
geven.

Uiteraard willen we dat zo veel mogelijk kinderen mee op kamp kunnen. Toch zijn hier
enkele regels aan verbonden. Zo kan je bijvoorbeeld niet mee als je de week voor
kamp ziek was. We zetten de afspraken even op een rijtje:
§

Ben je ziek in de vijf dagen voor we op kamp vertrekken? Dan mag je niet mee
op kamp. Dit geldt voor iedereen: leden, trainers, begeleiders en keukenploeg.
We verwachten van de ouders en leden dat ze hier eerlijk over communiceren
met ons zodat we de veiligheid van de andere kinderen op kamp kunnen
garanderen.

§

Ben je een risicopatiënt? Neem dan contact op met els.gonthier@gmail.com

§

Je kind mag enkel mee als je hem/haar ten allen tijde kan komen oppikken.
Van zodra je kind ziekteverschijnselen vertoont, al dan niet coronagerelateerd, zijn wij genoodzaakt hem/ haar naar huis te sturen. In dat geval is
het belangrijk dat een ouder of een andere opgegeven persoon het kind
dezelfde dag nog kan komen ophalen.

De virologen raden aan om activiteiten bij verschillende
organisaties niet te mixen. Kies voor 1 soort aanbod per
week of min 2 volle dagen tussen. Probeer daar als ouder
bewust mee om te gaan, hoe meer bubbels in 1 week hoe
meer kans dat het virus zich verspreidt.'
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Inschrijven
§

Deelnameprijs €195 of G-sporters die 3 dagen meegaan betalen €90*. Het lidgeld betaal je ten laatste
30 juni 2020. Breng dit dus snel in orde als je dit nog niet hebt gedaan. Betalingen verlopen enkel
digitaal via overschrijving op nr BE61736051560517 (rekeningnummer jeugd) met vermelding
“zomerstage + naam deelnemer(s)”

§

Er is een aangepaste medische fiche met extra info vanuit de overheid die ingevuld moet worden en
neem je mee op stage. Zonder medische fiche kan je niet mee. Deze fiche vind je op de website.

Door het invullen van de medische fiche (en te ondertekenen) erken je als ouder /voogd ook jouw
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID-19 geen kansen krijgt deze zomer. Je respecteert de
deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels en het niet mixen van de bubbels, de afspraken wanneer een
kind ziek wordt tijdens het aanbod. Meer info over deze afspraken vind je terug in dit draaiboek.
§

Door de coronacrisis moeten we heel wat maatregelen nemen, maar ook heel wat extra materiaal
aankopen. Toch rekenen we geen prijsstijging aan maar gaan we op zoek naar financiële en materiele
steun. Ken je iemand die ons hierbij kan helpen, stuur dan zeker onze sponsorbrief door!

Meenemen
Dit kamp hebben we wat dingen toegevoegd aan het lijstje met de benodigdheden. Het is heel belangrijk dat je
dit allemaal mee neemt, zodat ook wij ons aan de regels kunnen houden.
Dit jaar is het ook extra belangrijk dat alles gemarkeerd is met je naam. Zo weten we meteen wie iets kwijt is en
slingert dit niet in het rond.
Bekijk hier wat je allemaal meebrengt (naast het vaste materiaal):
§
§
§
§

Papieren zakdoeken
Indien gewenst een eigen mondmasker. We voorzien zelf voldoende maskers voor de blauwe, gele en
oranje bubbels. De groene en rode bubbels zijn kinderen onder de 12 jaar. Zij hoeven geen mondmasker
te dragen.
Een kleine sportzak
Drinkbus met naam

OM TE SLAPEN:
o
o
o
o
o

Onderlaken
Hoofdkussen
Slaapzak
Slaapkledij
knuffel

OM TE SPORTEN:
o
o
o
o
o
o
o

training t-shirts en shorts
sportkousen
sportschoenen binnen en
buiten
sweater / trainingspak
sportzak / rugzak
evt. Sportdrank
drinkbus met naam

VOOR DE HYGIËNE:
o
o
o
o
o
o

tandenborstel + tandpasta
handdoeken + washandjes
zeep + shampoo
kam / borstel
linnen zak vuile was
papieren zakdoeken

VOOR DE REST:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Isi+ kaart (<12 jaar)
Identiteitskaart (+ 12 jaar)
Medische fiche
(downloaden via website)
Schrijfgerief
Leesboek
Gezelschapsspel
Zonnecrème
Ev. Medicatie
Documenten ziekenfonds
voor kampen
Eventueel mondmasker

OM AAN TE DOEN:
o
o
o
o
o
o
o

warme truien
ondergoed / kousen
t-shirts / broeken
binnenschoenen
sandalen / licht schoeisel
jas
zwemgerief

J14 – J16 – M17 – J18 – M19
o
o
o
o
o

Fiets die in orde is
Fluo-vestje
Slot (indien met sleutel
voorzien van een
herkenbare sleutelhanger)
Beetje zakgeld
Indien gewenst eigen
mondmasker

U8 – U10 – J12 – M13
o

Witte t-shirt die beschilderd
mag worden

4

Afspraken
§

Markeer AL je gerief zodat we de berg verloren voorwerpen kunnen verminderen!

§

Gsm’s kunnen handig zijn, maar op kamp draait het uiteraard om samen te sporten en leuke activiteiten
te doen. Als er noodgevallen zijn, kan je steeds terecht op het nummer van de begeleiding. Andere
toestellen zoals game consoles, Mp-players, tablets, … laat je zeker thuis!

§

o

U8-U10 hebben een GSM uiteraard niet nodig en nemen die dus ook niet mee op kamp.

o

Oudere groepen mogen een gsm meenemen, maar dat is zeker niet nodig! Een kleine
ontwenning kan nooit kwaad. Na het avondeten of de avondactiviteit (afhankelijk van de
planning) voorzien we een half uurtje GSM-tijd. Indien de tijden niet worden gerespecteerd
volgen er sancties: De eerst volgende avond geen GSM, de tweede keer mag er voor rest van
de stage geen GSM meer worden gebruikt.

Een briefje schrijven kan, denk er wel aan dat de post enkele dagen onderweg is!
Naam + bubbel
Uilenspiegel
Verlijfsdomein De Hoge Rielen
Molenstraat 62
2460 Kasterlee

§

Je kan ons bellen in noodgevallen: Els (0494/04 73 75) of zomer2020@hvuilenspiegel.be

§

Bagage afzetten:
o

§

Deelnemers uit de blauwe en gele bubbels gaan met de fiets. Ouders brengen daarom de
bagage zelf naar de Hoge Rielen op zondag 16-08 tussen 19u en 20u. Parkeren kan op
parking ‘Onthaal’ adres gps: Molenstraat 62, 2460 Kasterlee
§

Paviljoen 1 voor de gele bubbel

§

Paviljoen 2 voor de blauwe bubbel

o

Deelnemers uit de andere bubbels nemen de bagage mee op maandag.

o

Bij het afgeven van de bagage ben je alleen als ouder en draag je een mondmasker. Dit is ook
het geval voor de begeleiding die de ouders en de bagage in ontvangst neemt.

o

Er zal een duidelijke in- en uitgang zijn om je bagage af te geven.

o

Hang een gekleurd lintje van de bubbel aan de bagage.. Zorg ook dat de naam van het kind
duidelijk op de bagage terug te vinden is.

o

Carpoolen met een deelnemer uit een andere bubbel is niet mogelijk.

Materiaal en materiaalkoffers
o

Elke bubbel heeft een eigen materiaalkoffers met daarin materiaal dat enkel
door de mensen uit deze bubbel wordt gebruikt. Dit betekent dat elke bubbel
een stripkoffer, een EHBO-koffer en een sportkoffer heeft. Tijdens het kamp
wordt dit materiaal niet uitgeleend aan andere bubbels, wat betekent dat
sommige spullen dubbel worden aangekocht.

o

Indien er sportmateriaal door verschillende bubbels wordt gebruikt wordt dit
tussendoor gereinigd en ontsmet.

o

In principe wisselt de keukenploeg geen materiaal uit met de leden, Dit
materiaal wordt enkel aangeraakt als er gekookt moet worden en de handen
sowieso ontsmet zijn.
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We vertrekken!
We vertrekken in onze bubbels naar de Hoge Rielen. Dit wil zeggen dat niet iedereen
op hetzelfde moment aankomt.
Bekijk goed de uren van vertrek en afhalen!
Afspraken niet-fietsers:

§
§
§

§
§

Groep

Wanneer

Waar

U8 en U10

Maandag om 11u

Hoge Rielen, Paviljoen 5

J12 en M13

Maandag om 10u

Hoge Rielen, Paviljoen 4

G-ploeg

Donderdag om 10u

Hoge Rielen, Paviljoen 2

G-ploeg

Donderdag om 10u

Hoge Rielen Paviljoen 5

Parking Noord (dichtbij de sporthal) adres gps: Hoge Rielen 1, 2460 Kasterlee
Carpoolen met een deelnemer uit een andere bubbel is niet mogelijk.
Inchecken gebeurt buiten het paviljoen. Respecteer de afstand van 1,5m,
evenals de andere geldende maatregelen:
o afgeven medische fiche ISI + kaart of identiteitskaart
o afgeven bagage
Na het inchecken neemt u afscheid van uw kind en verlaat u direct het domein
én parking
Ouders zijn niet toegelaten in het paviljoen. Helpen opmaken van de bedden is
dus niet toegestaan.

Afspraken fietsers:

§
§
§
§
§

Groep

Wanneer

Waar

J14, M17 en M19

Maandag om 08u30

Sporthal Willecom, Edegem

J16 en J18

Maandag om 09u00

Sporthal Willecom, Edegem

Voorzie een lunchpakket en voldoende drinken voor onderweg
Een fiets die in orde is (verlichting, remmen, versnellingen, …)
Een mondmasker
Fluo-vestje
Fietshelm wordt sterk aangeraden

We zijn op kamp!
Bubbels
Op het kampterrein zijn er 5 bubbels. Deze worden gemarkeerd
met een kleur en worden op het terrein duidelijk fysiek
afgebakend.
Er zijn vaste deelnemerslijsten per bubbel. Hier zijn geen
wijzigingen in mogelijk, aangezien wij dit moeten doorgeven aan
de Hoge Rielen en verplicht moeten bijhouden voor de overheid in
het kader van het contact tracing center.
Elke bubbel heeft, zoals hierboven vermeld, eigen materiaal dat niet gebruikt wordt door
de andere bubbels. Dit is steeds gemerkt met kleuren.
De kleuren van de bubbels zullen ook zo veel mogelijk gebruikt worden om de leden
duidelijk te maken waar ze wel en niet mogen komen. Zo zullen er aan de ingang van elke
paviljoen bordjes hangen met de regels en de kleur van de bubbel.
Elke bubbel heeft een bubbelverantwoordelijke. Deze zorgt ervoor dat de regels
nageleefd worden en treedt op bij problemen.
Ploeg

Bubbel

Bubbel-verantwoordelijke

U8 – U10 – G-ploeg*

Groene bubbel

Alain

U12 – M13

Rode bubbel

Kris DB

J16 – J18 –

Blauwe bubbel

Roel

J14 - M17 – M19

Gele bubbel

Giannoula

Kookploeg

Oranje bubbel

Jo

G-ploeg (+14 jarigen)

Er is een algemene verantwoordelijke die tussen de bubbels als contactpersoon fungeert.
Deze persoon is lid van de groene bubbel, maar gaat soms langs bij andere bubbels,
zonder daarbij in aanraking te komen met de leden van de andere bubbels en steeds met
mondmasker of het respecteren van de fysieke afstand. Enkel deze persoon is
contactpersoon tussen de bubbels. Deze persoon wast/ ontsmet ook steeds de handen bij
het binnenkomen.
De verdeling in deze bubbels geldt voor iedereen en op elk moment van de dag. Dit wil
zeggen dat ook begeleiding ten allen tijde in deze bubbels blijft en daarbuiten de regels
van fysieke afstand respecteert en waar dat niet kan een mondmasker gebruikt.
Er komen geen losse bezoekers op kamp.

Contacttracing
Er wordt een contactlogboek bijgehouden waarin alle contact tussen bubbels onderling
wordt genoteerd. We noteren zowel de contacten van mensen die zich niet aan de
regels hielden als ook het vaste contact van de algemene verantwoordelijke. Er mag
niemand van een bubbel in het paviljoen van een andere bubbel! Indien er overleg nodig
is tussen de begeleiding van verschillende bubbels moet dit in openlucht en met de
afpraken omtrent fysieke afstand gebeuren.
Eten
Elke bubbel heeft een eigen eettent. Zo hoeft de eettent niet telkens worden ontsmet.
Deze eettenten staan verspreid bij paviljoen 4 & 5.
Borden, bekers en bestek blijven in de eettent van de eigen bubbel. Ook afwassen
gebeurt in de eigen bubbel.
Rusten
Een van de richtlijnen die wij kregen, is om zo veel mogelijk rust in te voeren in ons
programma. Mensen die vermoeid zijn, zijn namelijk vatbaarder voor het Coronavirus
dan goed uitgeruste mensen. Hierdoor voorzien we meer rustmomenten per bubbel.

Spelen
o

We gaan op woensdag niet zwemmen (niet haalbaar met bubbels) maar doen
andere leuke activiteiten in onze eigen bubbel.

o

We vinden het erg belangrijk dat het kampgevoel primeert. Er zullen dus zeker
nog activiteiten worden georganiseerd, maar in een aangepaste vorm.

Sanitair
Er zal buiten een handwasplaatsje gemaakt worden aan de eettenten zodat iedereen
voor en na elke maaltijd en activiteitenblok de handen kan wassen. Er zal voldoende
zeep en papieren handdoeken per bubbel worden voorzien.
Elke bubbel heeft zijn eigen toiletten. Je gaat alleen naar het toilet van je eigen bubbel.
Er wordt niet rondgehangen bij de toiletten. Handen worden steeds gewassen na
toiletbezoek. Dit kan aan de wastafels bij de toiletten en moet telkens met zeep. De
toiletten worden dagelijks gepoetst.
Er worden poetsmomenten voorzien. De bubbelverantwoordelijke volgt op dat dit
effectief gebeurt door de leden van zijn/haar bubbel.
Er is een vast doucheplan. De douchemomenten van de verschillende bubbels worden
op elkaar afgestemd. Na de laatste training wordt er in de sporthal gedoucht. Na gebruik
wordt de doucheruimte gepoetst en ontsmet.
Noodprocedure + EHBO
Per bubbel voorzien we een beperkte EHBO kit.
Indien iemand ziek wordt tijdens het kamp, deelnemer, begeleider of keukenploeg, moet
deze persoon geïsoleerd worden en het kamp zo snel mogelijk verlaten.
Op het kampterrein is een quarantainetent waar zieke personen in verblijven tot ze
opgehaald worden.
Er moet steeds iemand beschikbaar zijn om zieke deelnemers van het kamp op te halen.
Deze procedure geldt voor alle soorten ziekteverschijnselen. Dit wil zeggen dat iemand
met andere klachten het kamp ook moet verlaten.
In bijlage sturen we het stappenplan mee dat we zullen volgen bij ziekte.

We keren terug!
Zaterdag eindigt de stage en keert iedereen terug naar zijn bubbel thuis.
Je haalt tussen 13u en 14u uw kind en bagage (+fiets) op aan het paviljoen waar je kind
verbleef.

Groep

Waar

U8 - U10 – G-ploeg

Hoge Rielen, Paviljoen 5

J12 en M13

Hoge Rielen, Paviljoen 4

J16 – J18 - G-ploeg (+14 jarigen)

Hoge Rielen, Paviljoen 2

J14 - M17 – M19

Hoge Rielen Paviljoen 1

Blijf niet hangen zodat de terugkeer vlot kan verlopen.

OPROEP! Wie helpt ons met de afbraak van de tenten aan paviljoen 4 en 5!? Deze
afbraakbubbel verwachten we tussen 11u en 13u om de eettentten en dergelijke
mee af te breken. Alvast een grote dank je wel! Vergeet je mondmasker niet.
Vul de doodle in als je ons kan komen helpen: https://doodle.com/poll/sy2ci25p3v6qxzuv
We raden de ouders aan om na kamp sowieso alles te wassen, ook de ongedragen
kleren.

Na het kamp!
Indien er iemand ziek wordt na de stage, licht dan zeker de
begeleiding in!
De contactlogboeken worden 4 weken na de stage bijgehouden. Als blijkt dat er iemand
op stage covid-19 heeft, dan zullen we het contactloboek aan de overheid doorgeven. U
kan dan gecontacteerd worden door het tracingcentrum van de overheid. Er wordt steeds
rekening gehouden met de privacy van de persoon in kwestie.

Handbal Uilsenspiegel
www.uilenspiegel.be

