
Beste ouders en leden, 
 
Ons kamp is al even voorbij, maar onze leiding heeft niet stilgezeten. Het nieuwe scoutsjaar is 
in zicht en dat betekent een heus startweekend! Dit zal doorgaan op zaterdag 19 en zondag 20 
september. Hier zal snel een mail met meer informatie over volgen. 
 
Wat betreft de vergaderingen op zondag: deze zullen er door de huidige coronamaatregelen 
wat anders uitzien dan gewoonlijk. We kennen de maatregelen die van kracht zullen zijn 
gedurende september, maar deze worden niet per se doorgetrokken voor de rest van het 
najaar. Wat nu kan/mag, kan binnen een maand volledig anders zijn. Wij houden jullie dan ook 
op de hoogte van zodra er iets verandert. Voorlopig start het scoutsjaar volgens deze 
richtlijnen: 
 

- Wie ziek is, blijft thuis! Dezelfde deelnemersvoorwaarden als op kamp gelden ook voor 
de activiteiten op zondag. 

- We werken met bubbels per tak van max. 50 personen (bubbelwerking zoals we kennen 
van op kamp: de tak + het leidingsteam van die tak vormt samen één bubbel) 

- We volgen dezelfe hygiënemaatregelen zoals tijdens het kamp (handen wassen voor en 
na elke activiteit, tussendoortje of toiletbezoek, …) 

- We blijven op het ‘terrein’! De leden kunnen zich uitleven binnen hun eigen lokaal, op 
de speelplaats, de parking, het bos en de speelweide beneden aan de Ijse. Stadsspellen 
of andere activiteiten op verplaatsing staan voorlopig niet op het programma! 

- Daarnaast houdt ons leidingsteam zich ook aan de maatregelen: groepsraden gaan door 
“offline”, maar op veilige afstand en zo veel mogelijk buiten. 

 
We zien er ook op toe dat elke bubbel zo veel mogelijk eigen materiaal heeft. Indien er toch 
materiaal wordt uitgeleend van een andere tak, ontsmetten we het grondig. Elke bubbel speelt 
ook steeds op een andere locatie, om de kans op bubbelvermenging zo klein mogelijk te 
houden. 
 
Hoe ziet zo’n zondagvergadering er nu uit? Elke tak komt aan op een ander tijdstip, zodat de 
bubbels niet voordat de leden de lokalen binnengaan, vermengen.  
Wie komt (en gaat) wanneer? 
 

- kapoenen:   13u30 – 16u30 
- kawellen:   13u40 – 16u40 
- jonggivers  13u50 – 16u50 
- givers:    14u00 – 17u00  

 
Daarnaast zal er ook gewerkt worden met breng-en-haalzones: in plaats van dat alle kinderen 
samenkomen voor de lokalen, zullen er op de speelplaats 4 verschillende zone’s worden 
aangeduid; één zone per bubbel. Vanaf 13u30 zal ook de leiding van elke bubbel in de zone’s 
aanwezig zijn om de kinderen op te wachten. Als je kinderen van verschillende bubbels moet 
brengen, zet ze dan af op het eerste tijdstip; het kind van een later tijdstip kan in de tussentijd 
met zijn/haar leiding in de drop-off zone wachten op z’n leeftijdsgenootjes. (Dus bv. je hebt 
een kind in de kapoenen en een kind in de kawellen, dan moeten ze beiden afgezet worden om 
13u30) 
 



Hetzelfde geldt voor het ophalen: alle leiding staat tot 17u in de breng-en-haalzones, dus indien 
je kinderen in verschillende bubbels hebt, haal ze dan op op het laatste tijdstip. (Dus bv. bij een 
kind in de kawellen en een kind in de givers, kom je om 17u.) 
 
Ouders dienen bij het brengen en ophalen een mondmasker te dragen. We vragen om zo 
weinig mogelijk te blijven hangen op de parking, om een goede bubbelwerking te kunnen 
garanderen. Daarnaast vragen we ook om indien je kind te laat gaat zijn, dit aan ons te laten 
weten. Zo kan de leiding hem/haar buiten opwachten en mee naar boven begeleiden zonder 
andere bubbels tegen te komen. Wie je in dit geval moet contacteren, zijn de takleiders. Hun 
contactgegevens, samen met nog meer informatie, zullen vanaf ons startweekend online 
verschijnen op onze website én in je mailbox.  
 
Inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar is vanaf nu mogelijk en zal online doorgaan. We werken 
met een webpagina genaamd Stamhoofd, wat het heel makkelijk en overzichtelijk maakt om 
online je kind in te schrijven. Via deze link kom je op de pagina terecht en kan je een account 
aanmaken. De rest wordt verduidelijkt op de site zelf. Het lidgeld bedraagt €45 en de inschrijven 
worden 4 oktober afgerond. Op ons startweekend zelf zal er ook een infostand aanwezig zijn, 
waar jullie met al jullie vragen terecht kunnen! 
 
Indien je nu toch al vragen hebt of graag nog een woordje uitleg wil, dan staat de groepsleiding 
voor je klaar! Ze zijn bereikbaar op deze gegevens: 
 

• Thibault Drickx: thibault.dirickx@gmail.com   0474 48 78 83 
• Marte Forier:   marte@forier.be    0479 19 82 86  
• Frank Arnalsteen:  farnalsteen@gmail.com   0477 80 84 10 

 
Als je specifiek problemen zou ondervinden met het inschrijven, contacteer dan Thibault. 
Daarnaast vermelden we ook dat we sinds dit jaar een nieuw bankrekeningnummer hebben, 
dus vergis je niet: BE91 7370 5050 1576 
 
Ondanks de ongewone start, kijken we er enorm naar uit! 
 
Een stevige linker(elleboog), 
Leiding Scouts Loonbeek 
 
 


