
 
 

 
 

DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR! 
 
 
 

Dag ouder 

Ook dit jaar zal het kamp er anders uitzien dan normaal. 
 

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 
 
 

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de drie dagen voor het kamp ziektesymptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, 
diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 

 
Behoort je kind tot een risicogroep? We rekenen erop dat jullie bij de dokter aftoetsen of je kind mee mag 
op kamp en onder welke voorwaarden. Breng ons zeker op de hoogte van die eventuele voorwaarden. 

 
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en 
op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert. 

Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 

GOED OM TE WETEN 

Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. 
Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en 
verantwoorde manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst 
met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk 
jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis 

verdienen. 



 
 

2. Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en de 
overheid voor opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp be 
schikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. 

 
 

 

3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in bubbels. Leiding wordt niet meegerekend in de maximumaantallen, maar 
behoort wel tot één bubbel met hun leden. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en ge 
geten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en was 
sen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand 
en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. 
We maken dus een soort minikampjes in ons kamp. 

 
Zo zullen onze bubbels eruitzien: 

 Bubbel 1: Ribbels, Speelclub & Tito’s 

 Bubbel 2: Rakwi’s, Keti’s, Asti’s & Aspi’s 

 Bubbel 3: Kookploeg 

 

 
 

 

4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, 
papieren handdoeken, handschoenen, …  

We vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

• Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. openbaar vervoer 

• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 

• Eventueel handgel 

• Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!) 

• … 

OPGELET: 

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijds 
genoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen 
hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld 
niet toegelaten. 



5. Gegevens verzamelen 

We zijn verplicht om enkele gegevens van uw kind(eren) bij te houden. Bij een besmetting kunnen de gege 
vens van de aanwezigen opgevraagd worden door de contacttracers. 

• We vragen naam, voornaam, rijksregisternummer en telefoonnummer. 

• We delen die gegevens met niemand anders. 

• We bewaren ze tot 1 maand na het einde van ons kamp. 
 
 
 

 
 

We vragen aan ouders, leiding en leden om voorzichtig om te springen met van de ene jeugdactiviteit over 
te stappen naar de andere. We willen aanbevelen om te kiezen voor één jeugdactiviteit binnen dezelfde 
week. 

We vragen ook om na het kamp aandachtig te blijven voor eventuele COVID19symptomen (koorts, hoest, 
ademhalingsmoeilijkheden, verkoudheid, keel, hoofd, spierpijn, pijn in de borststreek, verlies van geur of 
smaak, diarree zonder duidelijke oorzaak) of een verergering van chronische ademhalingsproblemen (ast 
ma, chronische hoest, allergie). In dat geval bel je de huisarts of een triagecentrum. Zij zullen bepalen of 
een test nodig is en welke eventuele andere maatregelen je moet nemen. 

 
Kinderen afzetten en ophalen en bagage binnenbrengen gebeuren als volgt: 
 
Aankomst Kamp:  
 
Net als vorig jaar vragen we de ouders om hun kinderen te brengen, met bagage en in perfect uniform 
(vanaf de rakwi’s). Volgens de huidige coronamaatregelen, zijn we dit jaar weer genoodzaakt om op kamp te 
gaan in bubbels (zie puntje 3.2). 
Concreet houdt dit in dat we jammer genoeg niet allemaal samen kunnen aankomen, bezinnen en 
hamburgers eten. We zullen per groep aankomen op specifieke uren (zie overzicht onderaan). Momenteel 
wachten we nog een beetje op specifieke orders van bovenaf wat betreft aankomst/terugkomst van de 
leden. We laten jullie zo snel mogelijk weten hoe dit zal verlopen, waar jullie jullie kunnen parkeren en 
andere praktische zaken. 
Ook zijn er enkele regels bij aankomst waarvan wij verzoeken deze te volgen, namelijk: 
• Ouders mogen niet mee tot aan de tenten om te helpen installeren of om de bagage af te zetten. De leiding 
zal met alle plezier jullie kapoen zijn/haar bedje helpen opzetten. 
• We vragen om afscheid te nemen aan de wagen. De leiding zal jullie kinderen komen halen aan de auto en 
helpen met het dragen van de bagage. 
• Zet jullie wagens op 1.5 meter afstand van elkaar. 
• Wij vragen jullie ook niet onnodig te blijven rondhangen op de 
kampplaats. Het is een hele trip om te maken, dat beseffen wij zeer goed, maar wij moeten ons aan de 
regels houden die ons werden opgelegd en de veiligheid van kinderen en leiding gaat voor. 
• Als jullie de leiding willen spreken kan dit maar met een mondmasker en op veilige afstand. 
• Iedereen +12 dient een mondmasker te dragen in de neutrale zone. 
• Van zodra de kinderen op hun bubbel terrein aankomen mogen zij deze 
afzetten. 
• Wij verwachten jullie op maandag 19 juli 2020 op ons kampterrein in Manhay. 

 
 
 
 
 
 
 

PRAKTISCHE INFO 



 
Aankomsturen per afdeling: 
Speelclub: 14u00 
Rakwi: 15u00 
Tito: 16u00 
Keti: 17u00 
Asti’ + Aspi: 18u00 
 
Ouders die kinderen hebben in meerdere bubbels mogen hun kinderen natuurlijk gelijktijdig afzetten. De 
desbetreffende leiding zal hen begeleiden naar hun tent. Vanaf het moment dat ze hun bubbel terrein hebben 
betreden mogen zij elkaar niet meer knuffelen, spullen van elkaar gebruiken... Dus zij nemen best ook afscheid 
van elkaar aan de auto. 
In principe mogen jullie niet samen rijden (geen kinderen van een ander gezin meenemen, verschillende 
gezinnen in 1 wagen). Indien dit onvermijdelijk is vragen wij aan de volwassenen om een mondmasker in de 
wagen te dragen en het kind van een ander gezin zo ver mogelijk van hun verwijderd te zetten. 
 
De aankomst van de Ribbels 
De Ribbels gaan zes dagen mee op kamp. We verwachten onze Ribbels op vrijdag 23 juli 2020 om 14.00 uur 
op de kampplaats. Wij zullen een zone hebben afgebakend waar jullie je auto’s kunnen parkeren. Jullie mogen 
niet mee tot aan de tenten, de leiding zal jullie kinderen helpen met het dragen van de bagage. In principe 
mogen jullie niet samenrijden. Indien dit onvermijdelijk is vragen wij aan de volwassenen om een mondmasker 
in de wagen te dragen en het kind van een ander gezin zo ver mogelijk van hun verwijderd te zetten. 
 
 
Terugkomst kamp 

Na 10 dagen missen onze mama’s en papa’s ons een beetje en moeten we spijtig genoeg terug naar huis. Op 
donderdag 29 juli komt de bus ons (en onze bagage) halen in Manhay. 
Als jullie jullie kinderen komen ophalen in Bonheiden, vragen wij aan iedereen +12 om een mondmasker te 
dragen. Jullie zullen dichter bij elkaar komen dan 1.5m om de bagage op te halen. Elke bubbel zal gescheiden 
van de andere terug naar huis komen per bus. De exacte plaats en uur van aankomst per bubbel/afdeling vindt 
u in het overzicht hieronder 
 
!! Door vergroting van de bubbels zijn de aankomstplekken veranderd t.o.v. van vorige communicatie!! 
 
Aankomstplaats  
 
Bus 1: Ribbels & Speelclub: Kerkplein 12u30 
Bus 2: Rakwi: Parking De Meent 17u 
Bus 3: Tito: Blikveld 17u 
Bus 4: Keti + asti + aspi 17u 
 
Het vermoedelijke uur van aankomst voor de Ribbels en de Speelclub is 12u30, voor de oudere groepen is dit 
17u. Er zijn natuurlijk ouders die meerdere plaatsen zullen moeten doen om al hun kinderen op te halen, maar 
de leiding blijft zeker aanwezig vooraleer alle kindjes zijn opgehaald. Er zal jammer genoeg geen 
sluitingsmoment zijn bij aankomst zoals andere jaren. We zullen in Manhay toch een momentje nemen om het 
kamp af te sluiten rond de vlag met iedereen, in aparte bubbels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met  

 

Groepsleiding:  

Bavo Verbiest & Daan Vernimme (Kampverantwoordelijken): 04 87 74 80 14 & 04 

68 10 46 73  

Hanne Busschots (Ledenbeheer) 0496 83 35 69   

Chloé Hébert (Communicatie) 0478 05 19 04   

 

Volwassenbegeleiding:  

Lobke Liekens 0497 39 86 40   

Sofie Crauwels 0498 68 00 55   

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van! 

Hopelijk tot op zomerkamp 

Speelse Chirogroet 

De leiding van Chiro Aksent 
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