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Yvan DE BROUWER

Bij de start van de vakantie vertelde

Jef Vercauteren, groepsleider Scouts Sint-

Martinus Nieuwekerken, hoe ze zich

voorbereidden op de kampen in deze Co-

rona-tijd. Vandaag vertelt Merel, lid van

de groepsleiding Scouts Tereken, hoe hun

kampen afgelopen zomer zijn verlopen.

Stel eens eerst jullie groep voor.

Wij zijn Scouts Tereken, een sym-

pathieke en jeugdige jeugdbewe-

ging uit Sint-Niklaas. Als je ons

zou vragen wat onze scouts typeert,

zullen we waarschijnlijk zeggen:

onze authentieke blokhut, onze le-

gendarische en gezellige overgang

en onze uitbundige leden die trots

onzezwart-wittedassendragen!

Waar en wanneer zijn jullie op

kamp geweest?

We zijn in twee groepen, oftewel

twee bubbels op kamp geweest. De

eerste twee takken, onze givers en

jonggivers, zijn van 13 tot 22 juli

gaan bivakkeren en de kapoentjes

en de welpen maakten vanaf 23 juli

tot 29 juli het terrein onveilig! En

dit allemaal in de setting van het

idyllische Kempense Baarle-hertog!

Welke preventiemaatregelen

hadden jullie genomen i.v.m.

Corona voor jullie kamp?

We hebben in de eerste plaats de

richtlijnen, opgelegd door Scouts

en Gidsen Vlaanderen opgevolgd!

De belangrijkste richtlijn was die

van de befaamde, zo niet beruchte

bubbels van 50. Dat hield in dat we

met maximum 50 leden en leiding

op kamp mochten. Daarnaast was

een goede hygiëne ook een vereiste.

Verder hebben we ook het openbaar

vervoer in beide kampen gemeden:

de jongste takken namen hun per-

soonlijke bus naar het kampterrein

en de jonggivers en givers impo-

neerden door de 70 km met de fiets

af te leggen! Het mag gezegd zijn:

een gehele prestatie, zeker voor de

nogjongejonggivers!

Welke impact had het op jul-

lie activiteiten: wat hebben jul-

lie moeten aanpassen in het

kampprogramma?

De grootste verandering was na-

tuurlijk dat ons groepskamp niet

is kunnen doorgaan! Dit jaar zou

het kamp ter ere van ons 85-ja-

rig bestaan een heus Terekenfes-

tijn geworden zijn waar alle le-

den, leiding en jongoud-leiding sa-

men aanwezig waren. Er zou zelfs

een bezoekdag geweest zijn voor de

ouders, opgevuld met allerlei ple-

zante groepsspelen, een overheer-

lijke BBQ en een gezellig kamp-

vuur. Helaas heeft Corona daar an-

ders over beslist en moesten we heel

onze planning omgooien: groeps-

kamp kon immers niet meer door-

gaan, omdat we dan met te veel

zouden zijn en bezoekdagen met

de ouders waren volledig uit den

De welpen zijn er goed ingevlogen! © Merel Speleman

boze. Daarom zijn we afgestapt op

twee eerder normale kampen, met

enkele restricties, zoals geen con-

tactspelletjes. Daarnaast kon Twee-

daagse en Driedaagse ook niet door-

gaan: leden mochten niet zonder

begeleiding de straat op en bij ie-

mand vreemd overnachten was ten

strengste verboden! Dat vonden de

leden heel jammer natuurlijk, al

kan dat ook komen door de mis-

gelopen kans om stiekem en masse

snoepjes en andere lekkernijen aan

te kopen om die dan zo snel moge-

lijkopteeten!

Hoe is het kamp zelf dan verlo-

pen?

Het kamp zelf is heel goed verlo-

pen! Gemotiveerde leidingteams ge-

flankeerd door steeds een sterk fou-

rierteam zorgden ervoor dat alles op

wieltjes verliep. Onze voornaamste

doelstelling is natuurlijk om de le-

den een prachtig kamp te zorgen, en

dat is dit jaar weer gelukt als je het

onsvraagt!

Wat waren jullie kampthe-

ma’s?

De kampthema’s waren heel uiteen-

lopend dit jaar: de kapoenen pro-

beerden de boze indianenvloek (In-

dianenkamp) op te lossen, de welpen-

leiding toverden een glimlach op

het gezicht van de leden met een

magisch Harry Potter kamp, de jong-

givers gingen terug naar het verle-

den om het coronavirus te bestrij-

den om de toekomst veilig te stellen

(Back to the Future kamp) en de givers

werd wat discipline bijgebracht op

hunSpecial Forces kamp!

Hebben jullie er hinder van on-

dervonden?

Natuurlijk hebben we zo hier en

daar wat hinder ondervonden, ze-

ker toen de maatregelen omtrent

winkelen verstrengt waren (maxi-

mum per één en maximum 30 mi-

nuten). Ik hoef wellicht niet uit te

leggen dat het een hele opgave was

om dat voedselshoppen tot een goed

eindetebrengen!

Kan je een paar toffe herinne-

ringen delen?

Een kamp zit vol goeie herinne-

ringen en het zit hem vaak ook in

de kleine dingen: in de tent met

de leden een beetje chillen, aan het

kampvuur gezellig keuvelen, sa-

men op onze zelfgesjorde tafel eten,

een speels gevechtje met de leiding

(dat de leiding steeds wint, uiteraar-

d)…. Ook de bosstratego’s met het

traditionele ‘het andere team speelt

vals’ argument is iets wat diep in

mijnhart ikkoester!

Hoe gaan jullie het volgend

werkjaar organiseren?

Ik denk dat creatief zijn centraal zal

staan: creatief in organisatie, verga-

deringen en communicatie. Geluk-

kig zijn we met een gemotiveerde

en sterk bende, gecoördineerd door

een zeer goed en capabel groeps-

leidingteam waardoor ook volgend

jaar weer een knaljaar wordt! Coro-

na of geen Corona, Scouts Tereken

gaatdoor!

Vol dankbaarheid wensen we

al onze jeugdbewegingen een

succesvol nieuw werkjaar. Hou

het veilig en gezond, maar dat

hebben jullie meer dan ooit be-

wezen afgelopen zomer !

En hoe was het nu op kamp de voorbije zomer ?
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SINT-JOZEF
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