
 
 

Dag Chiro ouder 

De afgelopen weken en maanden was het niet makkelijk en vooral zeer onduidelijk of we al dan niet op 

kamp mochten gaan. Er werd reikhalzend uitgekeken naar de uiteindelijk beslissing en op vrijdag 22 mei 

kregen we dan ook eindelijk het héél goede nieuws : WE MOGEN OP CHIROKAMP. 

De leiding heeft de afgelopen weken niet stilgezeten en we bleven via zoom vergaderen en ons kamp 

voorbereiden. Zo heeft de leiding samen met de VB’s een concreet plan uitgewerkt om het kamp zo veilig 

mogelijk te laten verlopen. 

We zullen er dan ook alles aan doen om onze leden een volwaardig Chirokamp te laten beleven mits 
uiteraard de nodige maatregelen. 

En welke maatregelen deze voor onze Chiro zijn, hebben we samengebundeld in deze brochure. Wij hopen 

aan de hand van deze brochure duidelijkheid te scheppen hoe we dit praktisch gaan aanpakken. 

Dit zijn maatregelen die Chiro Nationaal ons aanraadt en die wij zullen opvolgen. 

In het kampboekje van de leiding, dat bedoeld is voor de leden, kan je meer informatie vinden rond het 

thema, de afdelingen, de leiding, kookploeg en VB’s en kan je foto’s terugvinden van de kampplaats. Ook 

kan je daar een lijst terugvinden wat je kind allemaal dient mee te nemen. 

 
 

 



 

 
DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 

 
 

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 
Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, 

keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 

 

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Behoort je kind tot een van die risicogroepen? 

Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We 

rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen. 

 

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 dat van uw kind. 

 

 

 
 

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 opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschik- 

baar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. 
 

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. 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


 

 

3. Op kamp in contactbubbels 
We delen onze Chirogroep op in 2 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel 

leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de 

verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen 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:  
o Mini’s (van 21 juli t.e.m. 26 juli) 

o Speelclub (van 21 juli t.e.m. 26 juli) 

o Kookploeg + hun kinderen  

o VB’s (van 21 juli t.e.m. 31 juli) 

• Bubbel 2: van 21 juli t.e.m. 31 juli 

o Rakwi’s 

o Tito’s 

o Keti’s 

o Api’s 

 

 

 
 

4. Extra hygiënemaatregelen 
We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, 

papieren handdoeken, handschoenen, …  

 

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. 



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 (kleine spray – leiding voorziet ook voldoende handgel) 

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

 
 

5. Praktische informatie 
 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, 

zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – 

bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee 

activiteiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HET KAMPBOEKJE  
 

In het kampboekje van de leiding, dat bedoeld is voor de leden, kan je meer informatie vinden rond het 

thema, de afdelingen, de leiding, kookploeg en VB’s en kan je foto’s terugvinden van de kampplaats. Ook 

kan je daar een lijst terugvinden wat je kind allemaal dient mee te nemen. 

 
 
HET INSCHRIJVINGSGELD  
Inschrijven doe je hier door deze medische steekkaart (klik hier)  in te vullen. 

Het inschrijvingsgeld wordt niet gewijzigd en blijft hetzelfde als vorig jaar.  

Voor de mini’s en speelclub, die 5 dagen op kamp gaan bedraagt dit : € 70,00. 

Voor de rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s, die 10 dagen op kamp gaan bedraagt dit : € 140,00. 

Dit mag overgeschreven worden op de rekening van Chiro Rif-Rak Kokejane BE88-7340-0005-1741 met 

de vermelding : naam kind + bivak Essen 2020. 

De inschrijving is pas geldig na het invullen van de medische steekkaart én het ontvangen van het 

inschrijvingsgeld op onze rekening. 

 
  HET VERTREK OP 21 JULI  
 
Gezien Essen helemaal boven Antwerpen ligt, tegen de Nederlandse grens, hebben we ervoor gekozen 

om met 2 bussen te vertrekken. Voor elke bubbel is er dus een aparte bus voorzien. 

PAS OP: de bussen vertrekken op een ander tijdstip.  

Onze busmaatschappij Bus4You zal bubbel 2 wegvoeren naar Essen en de bus keert leeg terug naar 

Kokejane om bubbel 1 op te halen. Tussen beide ritten zal de chauffeur de bus ontsmetten en verluchten 

tijdens zijn verplichte rust pauze.  

 

Bus met Bubbel 2 (nl. Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s) vertrekt aan het chiroplein om 12u00 stipt! 
 

Bus met Bubbel 1 (nl. Mini’s en Speelclub) vertrekt aan het chiroplein om 16u30 stipt! 
 

Gelieve je kind(eren) maximaal 15 minuten voor vertrek af te zetten in de “Kiss and ride” zone.  

Ouders blijven niet wachten om hun kind uit te zwaaien.  

Het is de bedoeling dat de kinderen uit de wagen stappen, afscheid nemen en onmiddellijk op de bus 

stappen. Aan de ouders wordt gevraagd om onmiddellijk door te rijden. 

De busmaatschappij verplicht ons om mondmaskers te dragen tijdens de busrit.  
 

Op die manier trachten we de grote bijeenkomst bij vertrek te vermijden.  

Het toneeltje die de leiding jaarlijks brengt, vóór het vertrek, gaat dus ook niet door. 
 

http://www.chirokokejane.be/wp-content/uploads/2020/06/Kamboekje-2020-Essen.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1o87sGrTKH9RnXc6GccJ7dmBzde1pPiti5SxIVxVpdR4/edit?usp=sharing


  HET AFHALEN VAN MINI’s EN SPEELCLUB OP 26 JULI  
 

Naar jaarlijkse gewoonte worden de mini’s en de speelclub afgehaald op de kampplaats  op zondag 26 juli 
om 16h stipt! 
Ook hier vragen we aan de ouders om dit strikt op te volgen. Je kind zal op de kampplaats klaar staan aan 

een “afhaalzone” waar jullie je kinderen oppikken. Waar de “afhaalzone” juist zal zijn, wordt jullie later nog 

duidelijk gecommuniceerd. 

 

  AANKOMST OP 31 JULI  
 

Op vrijdag 31 juli komt bubbel 2, de oudere groepen, terug naar huis met de bus. Ze worden verwacht rond 

15h. 
Ook hier vragen we uitdrukkelijk om niet samen te troepen en na afhalen van bagage onmiddellijk naar huis 

te vertrekken.  

 

 

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

Hopelijk tot op zomerkamp! 

Speelse Chirogroet!  

De leiding en VB’s van Chiro Rif-Raf Kokejane 

 

GOED OM TE WETEN 

Bij vragen of bezorgdheden kan je gerust contact opnemen met de VB’s. 

Nele – 0486/42.67.80 (nele@hetvilthuis.be) 

Maizen – 0470/26.83.61 (maizen@telenet.be) 


	DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN
	2. Wordt er iemand ziek op kamp?
	3. Op kamp in contactbubbels
	4. Extra hygiënemaatregelen
	5. Praktische informatie
	HET KAMPBOEKJE
	HET INSCHRIJVINGSGELD
	HET VERTREK OP 21 JULI
	HET AFHALEN VAN MINI’s EN SPEELCLUB OP 26 JULI
	AANKOMST OP 31 JULI


