
 

 

 

 

Beste ouders  

 

Joepie, de zomerkampen mogen doorgaan! Ook voor ons kamp is dat dus het geval! Het 

Chirokamp van Chiro Gestel zal dit jaar plaatsvinden in Hallaar van 21 juli tot 27 juli voor de 

jongste groepen (Frozzie, Speelclub, Rakwi) en van 21 juli tot 31 juli voor de oudste groepen 

(Tito, Keti, Aspi). Ondanks dit positieve nieuws zal het kamp er dit jaar een beetje anders uitzien 

dan we gewoon zijn. Om het kamp op een vlotte en veilige manier te laten voorlopen moeten we 

rekening houden met enkele maatregelen.  

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 (https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.

pdf). 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 die 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 beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw 

kind te komen halen. 

 

3. Op kamp in contactbubbels 

 

We delen onze Chirogroep op in 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 plaatsen en reinigen 

eventuele contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet 
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anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. 

We maken dus een soort minikampjes in ons kamp. 

 

Uit de voorinschrijvingen blijkt dat we ons kamp kunnen opdelen in 3 contactbubbels: een 

bubbel bestaande uit de drie jongste groepen (Frozzie, Speelclub, Rakwi), een bubbel 

bestaande uit de drie oudste groepen (Tito, Keti, Aspi) en tot slot een bubbel voor onze 

kookouders.  

 

OPGELET: Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze 

bij hun leeftijdsgenoten 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. 

 

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!) 

 … 

 

5. Contacten voor en na het kamp 

Het snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt 

afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten. Omdat wij er alles aan willen 

doen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, stellen wij de volgende regel: 

Minstens drie dagen voor het Chirokamp mag je NIET deelgenomen hebben aan een 

andere jeugdactiviteit. Als dat wel het geval is kan je helaas niet mee op Chirokamp.  

Verder raden experts aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met 

andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben.  

 

PRAKTISCHE INFO: 

 

Hieronder vinden jullie alvast informatie omtrent enkele praktische zaken. Alle concrete info 

omtrent het kamp wordt uiteindelijk ook nog in het kampboekje vermeld. Dit kampboekje wordt 

zeker nog aan jullie bezorgd!   

 

 Bagage afgifte 

 

Tito’s, Keti’s en Aspi’s brengen hun valiezen binnen op 20/07/2020 tussen 17.00u en 

18.00u. Om de afgifte van bagage op een veilige manier te laten verlopen, vragen we om het 

aantal leden per gezin hierbij te beperken. Daarnaast vragen we om een mondmasker te 



 

dragen. De bagage die wordt binnengebracht is meteen voor tien dagen, het is namelijk niet 

mogelijk om extra bagage te overhandigen wanneer de kleinste kinderen worden opgehaald 

op 27/07/2020. 

 

Frozzies, Speelclubs en Rakwi’s brengen hun valiezen binnen op 21/07/2020 tussen 

10.00u en 10.30u. De medicatie en het medicatiefiche (dit wordt later nog aan jullie 

bezorgd) worden eveneens op dit moment afgegeven. Ook hier vragen we om het aantal 

leden per gezin te beperken en een mondmasker te dragen bij het binnenbrengen van de 

bagage.  

 

 Vertrek 21/07/2020 

 

Frozzies, Speelclubs en Rakwi’s vertrekken op 21/07 om 17.00u met de bus aan het 

Chirolokaal. Dit is een beetje later dan andere jaren, maar op deze manier heeft de leiding 

voldoende tijd om de kampplaats helemaal klaar te maken voor zeven (of tien)  dagen vol 

plezier! Je kind uitwuiven kan uiteraard. Het is echter wel zo dat vanaf het moment dat de 

leden zich bij hun leiding voegen op het basketbalplein, contact met ouders niet meer 

mogelijk is. Bovendien vragen we ook om afstand met andere ouders te bewaren en de 1,5m 

afstandsregel te respecteren.  

 

Tito’s, Keti’s en Aspi’s vertrekken op 21/07 om 09.30u met de fiets richting Hallaar. De 

oudste leden kunnen uiteraard ook uitgewuifd worden, maar ook hier gelden dezelfde 

afstandsregels als bij het uitwuiven van de kleinere groepen. Medicatie en het bijhorende 

medicatiefiche (dit wordt later nog aan jullie bezorgd) worden voor vertrek aan de leiding 

afgegeven. 

 

 27/07/2020 

 

Dit jaar is het jammer genoeg niet mogelijk om een bezoekdag te organiseren. We vragen wel 

nog steeds om de jongste kinderen (Frozzie, Speelclub, Rakwi) op de kampplaats te komen 

afhalen. Om dit vlot te laten verlopen zullen de leden in shiften worden opgehaald: 

 

 16.00u Ophaalmoment Frozzies 

 16.30u Ophaalmoment Speelclubs 

 17.00u Ophaalmoment Rakwi’s 

Indien broers of zussen beide in bubbel 1 zitten, maar niet van dezelfde groep zijn, geldt de regel 

dat oudere broers of zussen samen met de jongste broer of zus worden opgehaald.   

Terwijl de jongste leden door hun ouders worden opgehaald, zetten de Tito’s, Keti’s en Aspi’s het 

kamp gewoon verder. Omdat de oudste leden hun ouders niet kunnen zien op de bezoekdag dit 

jaar, krijgen zij de kans om tussen 18.00u en 19.00u hun gsm te gebruiken. Op 21/07/2020 

wordt deze aan de leiding afgegeven en na dit belmoment wordt deze uiteraard terug aan de 

leiding overhandigd.  



 

 31/07/2020 

 

Over de aankomst van de oudste leden op 31/07/2020 wordt nog gecommuniceerd.  

 

INSCHRIJVEN 

Nu we door de voorinschrijvingen een beeld gevormd hebben van hoe de contactbubbels eruit 

zien, maken we de inschrijvingen graag definitief. De inschrijvingen voor het kamp lopen tot en 

met 18/06/2020. Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk dus wees er op tijd bij!  

Inschrijven gebeurt in drie verschillende stappen: 

1. Vul het online inschrijvingsformulier in 

 

Vul de Google Docs in om de eerste stap van de inschrijving te voltooien. Dit kan via 

volgende link: https://forms.gle/psJFY4mmYvG5GZtn6  .  

 

 

2. Vul de medische fiche in 

 

De medische fiche vindt u op de facebookpagina, in uw mailbox en op de website van Chiro 

Gestel (www.chirogestel.be). Gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te bezorgen. 

Dit kan op de volgende manieren: doorsturen naar thyslander@gmail.com OF in de 

brievenbus steken op het adres Koestraat 31, 2450 Meerhout.   

 

3. Betaal het inschrijvingsgeld 

 

 Voor Frozzie, Speelclub en Rakwi bedraagt inschrijvingsgeld €100*. 

 Voor Tito, Keti en Aspi bedraagt het inschrijvingsgeld €130*. 

* Indien 3 personen uit één gezin deelnemen, ontvangt de 3de*persoon € 20 korting  

 

Storten kan op rekeningnummer BE77 7333 2506 7642 met vermelding “KAMP 2020 - naam 

+ voornaam van het kind  (groep  van het kind)”. 

Tip: vergeet niet dat een groot gedeelte van dit bedrag recupereerbaar is via verschillende 

kanalen.  

 Lidgeld   Kamp  

CM € 20 per jaar € 5 per kampdag 

OZ / € 5 per kampdag 

De Voorzorg € 20 per jaar / 

Fiscaal voordeel  / 
-12 jaar (moment van deelname) € 11,20 
per kampdag 
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!!OPGELET: Een inschrijving is pas compleet indien alle bovenstaande stappen doorlopen zijn!! 

Ter bevestiging van uw volledige inschrijving krijgt u een mail van ons. Indien u een paar dagen 

na betaling en het binnenbrengen van de medische fiche nog niets heeft gehoord van ons, laat 

dan zeker iets weten! 

Meer informatie omtrent het Chirokamp volgt dus nog in het kampboekje. Dit bezorgen we 

binnenkort in jullie brievenbus.  

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft aarzel dan niet om contact op te nemen met de 

leiding! Wij willen jullie alvast bedanken voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er 

ongetwijfeld een geweldig kamp van! 

Hopelijk tot op Chirokamp! 

Veel speelse Chirogroetjes 

De leiding van Chiro Gestel 


