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GRIEKSE GODEN
Nietsvermoedend trekken de leden van Chiro Koka op kamp richting Aalter,
maar wat ze niet weten is dat er in het dorpje een eeuwenoude legende de
ronde doet over een mysterieuze vloek, “de vloek van Aalter”.
Al jarenlang beschermen de Griekse goden de vloek. Maar wat ze niet weten
is dat Hades een gemeen plannetje aan het smeden is.
Hij misleidt Chiro Koka om hem te helpen met zijn plannetje waardoor de
vloek vrijkomt en er veel chaos ontstaat. De Goden weten niet wat ze moeten
doen… Kan Chiro Koka hun fout rechtzetten? Zal het oude leven ooit
wederkeren?
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LOCATIE VAN ONS KAMPTERREIN
Als jullie een brief of kaartje willen sturen naar jullie lieve zoon of dochter,
bezorgt Hermes, boodschapper van de goden, met zijn gevleugelde schoenen
dit wel even naar het volgende adres:
Chiro Koka (Naam + afdeling)
t.a.v. Marc De Clercq
Leurebroekdreef 2,
9880 Aalter
De post wordt niet dagelijks verdeeld, dus je kan best zo vroeg mogelijk een
kaartje sturen om zeker te zijn dat het op tijd aankomt. Om meer kans te
hebben dat je brief of kaartje aankomt, stuur het ten laatste op 8 augustus
op.
Iedereen op kamp krijgt vier gratis postkaarten inclusief postzegels van ons.
Wil je meer kaartjes sturen? Dan moet je zelf extra postzegels en/of
briefpapier meenemen.
Enkel in heel dringende gevallen mag je de noodtelefoon gebruiken en onze
volwassen begeleiding contacteren. 0485 72 00 01 (Gwenny),
0485 95 23 40 (Hans) of 0498 04 96 61 (Bart)
PS: Op kamp wordt elke dag enorm veel lekkers voorzien. Het is dus niet
nodig om postpakketten met snoep op te sturen. Er zal niemand iets te kort
komen!
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PRIJSKAARTJE
De trein kan niet vertrekken zonder een geldig ticket. Dit en nog veel meer is te
verkrijgen vanaf een kostprijs van … voor …:

1ste kind
2de kind
3de kind
4de kind

Vroegboekkorting
(Voor 6 juni 2021)
€ 120
€110
€100
€100

Normale prijs
(Na 6 juni 2021)
€130
€120
€110
€110

Het geld kunnen jullie overschrijven op de Chirorekening:
BE59 7330 3410 4826 (KBC). Gelieve dit te doen voor 6 juni 2021. Als je later
betaalt, geniet je niet van de vroegboekkorting van -€10! Vergeet ook niet om
de naam en afdeling te vermelden van elk lid dat je inschrijft.
Iedereen kan ongeveer €25 terugtrekken via het ziekenfonds. Jullie kunnen bij
het begin van het nieuwe Chirojaar een papier krijgen dat jullie kunnen
gebruiken voor het afgelopen kamp.

€10
€10

VROEGBOEKKORTING

VROEGBOEKKORTING
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VERTREK
De Keti en Aspi vertrekken op 29 juli met de fiets op voorkamp. Hierover
krijgen jullie zeker nog bericht van jullie eigen leiding.
De Tito vertrekken op 1 augustus met de fiets. De leiding spreekt dit verder
met jullie af.
Speelclub en Rakwi vertrekken op 1 augustus met de trein op kamp. We
verzamelen aan het station van Kontich-Kazerne. Kijk zeker na wat je allemaal
moet meenemen!
De miniclub vertrekt op 4 augustus en worden gebracht door hun ouders. De
leiding zal tijdig meer informatie geven.
De leden geven de kinderpas of ID af bij vertrek aan hun leiding.

AANKOMST
We komen op 11 augustus terug aan de Chirolokalen. Ouders mogen tijdens
het wachten gerust helpen met het uitladen van de bagage!
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IN JE REISKOFFER:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Veldbed
Warme slaapzak en eventueel een extra deken voor de koukleumen
Kussen
Pyjama
Voldoende ondergoed en sokken (ook reserve)
Speelkleren: truien, T-shirts, shorts, lange broeken, … (deze kleding mag
vuil worden)
Speel- en stapschoenen
Regenjas
Regenlaarzen , open schoenen
Linnenzak
Wasgerief (washandjes, handdoeken, zeep, shampoo, tandenborstel,
tandpasta, …)
Wasspelden en veiligheidsspelden
Verkleding
Zakdoeken
Zaklamp
Zwemgerief
Zonnecrème en pet/hoedje

Extra’s voor dit jaar:
Aan iedereen vanaf de rakwi vragen we 2 mondmaskers mee te nemen,
waarvan minstens 1 herbruikbaar moet zijn. Neem ook zeker een ziplock
zakje mee voor in je handbagage waarin je een mondmasker steekt. Dat kan
dan gedragen worden op de trein, op trektochten, …
Daarnaast vragen we aan alle leden om voldoende papieren zakdoeken mee
te nemen voor een heel kamp.
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BIJ VERTREK IN JE RUGZAK
Bij vertrek doet iedereen trots zijn/haar uniform aan!
Zorg zeker voor een drinkbus (met voldoende drinken) en een brooddoos
met daarin een lunchpakket. Deze twee handige attributen gebruiken we
later op kamp nog voor de trektocht.
-12 jarigen geven hun kids ID bij vertrek af aan de leiding.
+12 jarigen geven hun identiteitskaart bij vertrek af aan de leiding.
Vanaf rakwi heeft iedereen bij vertrek 2 mondmaskers (waarvan minstens 1
herbruikbaar) in zijn rugzak. Deze zijn apart verpakt in een hersluitbaar zakje.
Indien je kind allergisch/intolerant is aan bepaalde voedingsmiddelen, noteer
je dit op de medische kampfiche. Bij verdere vragen/opmerkingen, gelieve
Nele te contacteren (Nele_de_bruyn@hotmail.com) voor 4 juli.
Voor eventuele geneesmiddelen met instructies en bijkomende informatie
(dosis, reden frequentie, …) over diëten en medicatie kan u bij de vb’s Gwenny
en Bart terecht. Dit zijn hun gegevens: gwenny_l@hotmail.com of 0485 72 00
01 en reynders.bart@gmail.com of 0498 04 96 61

DIT NEMEN WE NIET MEE












Gsm
Geld (Keti’s en Aspi’s spreken dit af met hun leiding)
Snoep
Speelgoed
Alcohol, energydrank en frisdrank
Sigaretten
Drugs
Boxen
Voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand
Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en apparaten
Beautycase
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MEDISCHE FICHE EN LINTJES
Voor het kamp vragen we jullie om de medische fiche via Google Forms even
opnieuw in te vullen. Met de link die je hiervoor bij de inschrijving van jouw
kind hebt ontvangen, is dit heel eenvoudig. Niet ingevuld voor zondag 6 juni
2021 = niet mee op kamp.
Om er zeker van te zijn dat je niet zonder kleren vertrekt en jouw koffer op de
juiste plaats terecht komt, is het aangeraden om een lintje in de afdelingskleur
aan jouw bagage te hangen. Hier zijn ze nog even op een rijtje:
Miniclub
Speelclub
Rakwi
Tito
Keti
Aspiranten

paars
geel
groen
rood
blauw
oranje

VERKLEDING
Om ons te kunnen inleven in de culturen van de wereld, verkleden we onszelf
hierin! We zijn ook heel gelukkig met zelfgemaakte verkleding. Hoe origineler,
hoe beter! Wij gaan zelf bijna nooit naar een verkleedwinkel, maar knutselen
of lenen iets. Het hoeft zeker niet duur te zijn om leuk te zijn.
Afdeling

Jongens

Meisjes

Miniclub

Apollo

Gaia

Speelclub

Ares

Aphrodite

Rakwi
Tito

Zeus
Poseidon

Artemis
Iris

Keti

Hades

Hera (huwelijkskleed!!!)

Aspiranten

Eros

Dionysos

Kookploeg

Ambrozijn

Ambrozijn
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DAGINDELING
EEN ECHTE GODENDAG ZIET ER ZO UIT…
7:30
8:00
8:30

9:00
9:15
9:45
12:30
13:30
14:00
15:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00

De zonnegod ontwaakt en maakt alle titanen wakker in de mooie
ochtendzon.
Een goede dag kan niet met een lege maag beginnen … Ontbijten
maar!
Na het ontbijt ruimen alle leden braaf op en doen ze wat de leiding
vraagt. Vervolgens gaat iedereen hun tanden poetsen en doen ze hun
verkleedkledij aan
De jongens gaan naar de opening
De meisjes gaan vervolgens ook naar de opening voor wat toneel om
de dag mee te starten.
Elke groep speelt een super spel.
Honger gekregen van al dat spelen! Middageten.
Ook na het middageten, wassen de plichtsbewuste volkeren hun
bordjes en bestek af.
We houden een goddelijk middagdutje.
Ook de namiddag zit nog vol avonturen.
Alweer honger? Avondeten.
Afwas moet ook gebeuren...
De avond valt, maar wij zijn nog lang niet moe.
Wanneer de sterrenhemel stilletjes aan zichtbaar wordt, kruipen
Apollo en Gaia in hun bedje.
Ares en Aphrodite zijn doodop na een hele dag te spelen en gaan
rustig slapen.
Ook Zeus en Artemis zijn moe en zoeken hun bed op.
Poseidon en Iris leggen hun drietand en regenboog weg en doen hun
ogen toe.
Hades en Hera kruipen ook onder de wol.
Eros en Dionysos zijn ook doodop na een goddelijke dag en kruipen
ook onder de lakens!
De leukste leiding vergadert over de planning van de volgende dag.
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HELPENDE HANDEN
Wij willen graag onze lieve wereldburgers bedanken om ons zo goed te
helpen op kamp (en daarbuiten).
VOLWASSEN BEGELEIDING:
Gwenny, Hans (Hakke) en Bart (Baresi)
GODEN VAN HET VOEDSEL:
Bram (Bronny)
Inneke
Jan
Goedele
Tom
Saar
Nele
Sas
Jeroen (Jerre)
Carolien
Kurt (Shumi)
Stefaan
Jan
Bart (Gompy)
EXTRA KRUIDEN:
Milla
EHBO:
Bart R. (Baresi) en Gwenny

Er zal vanuit Kontich een diepvries meegaan op kamp waar ouders van
kinderen met allergieën desgewenst zelfbereide maaltijden kunnen invriezen
en meegeven voor hun kind.
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AGENDA
16 mei
6 juni
26 juni
4 juli
5 juli - 10 juli
11 juli
18 juli
25 juli
28 juli
29 juli
29 juli
1-11 augustus
4 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
13-14-15 aug.

Infoavond rond het kamp voor Mini-, Speelclub en nieuwe
leden.
Deadline: invullen medische fiche + overschrijving
inschrijfgeld
BBQ (onder voorbehoud dat de corona cijfers goed zijn)
Geen Chiro
Werkweek voor leiding
Dag naar zee
Geen Chiro
Geen Chiro
Inladen Cartri (15u00) en binnenbrengen van persoonlijk
gerief (19u00); helpende handen zijn welkom.
Materiaal en bagage inladen vanaf 19u. Alle hulp is welkom op
het plein aan de Chiro.
Keti en Aspi vertrekken op voorkamp.
Langverwachte kamp!
Miniclub vertrekt op kamp!
Terug naar huis.
Tentencontrole voor alle leiding (oud en nieuw) vanaf 13u.
Ophalen van verloren voorwerpen aan de lokalen tussen 13u
en 15u.
Opruimdagen voor alle leiding vanaf 10u.
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CORONA-INFO
De volgende info is onder voorbehoud! Ze is op basis van onze ervaringen van vorig jaar
opgesteld, maar het is mogelijk dat er in de loop van de komende maanden nog dingen
veranderen.

BASISPRINCIPES
Het kamp van Chiro KOKA kan doorgaan, maar niet zonder een aantal aanpassingen. Er
zijn 6 basisprincipes die samenvatten hoe we ons kamp zullen aanpassen. Door deze
basisprincipes is het mogelijk voor ons (en alle andere jeugdbewegingen) om op kamp te
gaan. We passen ze dus graag toe. Hieronder lijsten we de zes basisprincipes op. Verder
in dit infoboekje wordt er dieper ingegaan op de verschillende maatregelen.
1. Wie kan mee op kamp?
Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De voorwaarden:
•

Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit
of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes
onder controle door medicatie) of mits toestemming van de (huis)arts.

•

Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens
de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dit telt natuurlijk voor een
besmetting met het coronavirus, maar ook deelnemers die om een andere reden
ziek zijn kunnen niet deelnemen.

•

Ouders zijn ervoor verantwoordelijk om hun kind gezond mee te sturen. Dit is een
grote verantwoordelijkheid die belangrijke consequenties heeft.

2. Het kamp wordt opgedeeld in bubbels
Het kamp wordt opgedeeld in bubbels van maximaal 50 personen. Binnen de bubbels is
er geen social distancing van toepassing. Samen slapen, spelen en eten kan dus zoals
andere jaren. Spelletjes met intens fysiek contact worden wel vermeden. Tussen de
verschillende bubbels zal er geen contact zijn. Er zal dus niet samen gespeeld en
geslapen worden met deelnemers van een andere bubbel. Chiro KOKA heeft de uitdaging
aangenomen om alles zo normaal mogelijk te laten verlopen. Activiteiten zoals opening,
kampvuur en samen eten zullen we organiseren volgens de opgelegde maatregelen.
Fysieke scheiding zal gegarandeerd blijven. Contact met externe personen van buiten het
kamp zal op alle mogelijke manieren vermeden worden.
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Er zijn twee redenen voor de opdeling in bubbels:
1. Er is minder risico op besmetting
2. Het zal gemakkelijker zijn om contacttracing te doen achteraf. Die
contacttracing gebeurt door de overheid. Bij besmetting zullen wij in kaart
brengen wie allemaal met wie in contact kwam.

Binnen de bubbels is
social distancing niet van
toepassing

Tussen de bubbels is er
geen fysiek contact

Binnen de afdeling
verandert er weinig
3. Gegevens verzamelen
Een derde belangrijke pijler is het verzamelen van gegevens. Dit hebben we reeds
gedaan bij de inschrijvingen. We hebben van iedere deelnemer een up-to-date medische
fiche en contactgegevens. Als hier toch nog iets aan gewijzigd zou moeten worden stuur
je een mailtje naar groepsleiding@chirokoka.be. Zoals andere jaren is het belangrijk dat
we je tijdens het kamp kunnen bereiken via de contactgegevens die zijn opgegeven bij de
inschrijving.
Dit jaar houden we ook een “contactlogboek” bij per bubbel. Dit is een overzicht van alle
externe en interne contacten die er waren tijdens het kamp. Denk bijvoorbeeld aan een
levering door de bakker of een lid dat wegloopt naar een andere bubbel. Dit
contactlogboek wordt aangevuld met de deelnemerslijst en de genomen maatregelen. In
geval van besmetting wordt dit doorgegeven aan de contacttracer. We willen hier nog
graag bij vermelden dat steeds rekening wordt gehouden met de privacy van de
deelnemers. Ons volledig privacybeleid vind je op onze site.
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4. Ondersteuning en plan bij ziekte
Als er iemand ziek wordt op kamp is het heel duidelijk wat er zal gebeuren. We hebben
voor onze Chiro hiervoor volgens de richtlijnen een stappenplan opgesteld. Als ouder zal
u op het gepaste moment op de hoogte gebracht worden. In deze situatie zullen we
ondersteund worden door onze koepelorganisatie (Chirojeugd Vlaanderen), de
gemeente (Kontich en Aalter) en door een huisarts ter plaatse. Op ons kampterrein is er
zoals altijd een plek voorzien voor zieke deelnemers. Een zieke deelnemer zal moeten
opgehaald worden. Hou hier dus zeker rekening mee als u als ouder plannen maakt
tijdens het kamp.
5. Aandacht voor hygiëne
Een kamp en hygiëne lijkt misschien niet direct te rijmen. In onze Chiro is dit echter niet
waar. Zoals ieder jaar voorzien we voldoende infrastructuur zoals wasplaatsen en
toiletten. Ook in de keuken is hygiëne zoals altijd de prioriteit. Dit jaar is handhygiëne erg
belangrijk. Er zullen dan ook extra voorzieningen gecreëerd worden om frequent de
handen te wassen. Contactoppervlakken zullen geregeld gereinigd worden en tenten
worden verlucht.
Andere preventieve hygiënemaatregelen spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Denk
bijvoorbeeld aan de nies- en snuithygiëne. Daarnaast zal bij onvermijdbaar contact met
externen (treinrit, verplaatsing, etc.) de maatregelen worden toegepast die op die
moment van kracht zijn in de samenleving. Op moment van schrijven zou dit
bijvoorbeeld gaan over het dragen van een mondmasker (+12 jaar) en het houden van
1,5m aftand.
6. Aanpassen van spelen en activiteiten
We proberen het kamp te organiseren op een zo vertrouwd mogelijke manier. Toch zijn
aanpassingen onvermijdelijk. Spelletjes met intens fysiek contact zullen vermeden
worden. Massamomenten zoals familiedag (een typische Chiro-KOKA-activiteit op kamp
met alle leden en leiding samen) zullen dit jaar plaats maken voor creatieve
alternatieven waarbij we vanop afstand samen spelen, zingen en plezier maken.
Activiteiten waarbij we in contact komen met externen zullen eveneens vermeden
worden. Daarnaast zetten we in op voldoende rust.
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VOORZORGSMAATREGELEN
Jullie vragen zich misschien af hoe wij met Chiro KOKA ons kamp gaan aanpassen aan de
richtlijnen. Hieronder een overzicht van enkele aanpassingen die we doen, naast de
basisprincipes die eerder beschreven werden.
Tenten
Iedere bubbel heeft zijn eigen tenten om te slapen en te spelen. Er zal een
duidelijke aanduiding zijn tussen de bubbels. Daarnaast is er ook sanitair
voor iedere bubbel.
Eten
Het overheerlijke kampmenu van onze kookploeg blijft natuurlijk behouden.
We hebben een enorme eettent waarin iedere bubbel zijn eigen ruimte
heeft. Er zal geen eten gedeeld worden tussen de bubbels.
Wasmachine
Dit jaar nemen we een wasmachine en droogkast mee op kamp om
handdoeken en mondmaskers regelmatig te wassen.
Handhygiëne.
Elke bubbel zal zijn eigen voorziening hebben om de handen te wassen.
Daarnaast hebben we een onuitputtelijke voorraad handgel voor op
verplaatsing.
Plan van aanpak
Voor iedere mogelijke situatie hebben we een plan van aanpak
opgesteld. In ieder plan is communicatie met de ouders opgenomen.
Jullie worden dus steeds op de hoogte gebracht.
Speelmateriaal
Er zal voor iedere bubbel eigen speelmateriaal voorzien worden. De
favoriete spelletjes zullen dus niet ontbreken op kamp.
Vertrouwen
We hebben vertrouwen in de ouders van onze leden. We rekenen erop dat
ouders geen zieke leden mee op kamp laten gaan en eerlijk communiceren
over een mogelijke besmetting.
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CONTACTPERSONEN
Als je vragen of opmerkingen hebt kan je altijd terecht bij ons. Dit kan voor het kamp en
in dringende gevallen tijdens het kamp. Als er voor, tijdens of na het kamp iets belangrijk
gebeurt, zullen we jullie zelf op de hoogte brengen via de gebruikelijke kanalen (site,
Facebook of mail).
Voor en na het kamp
Voor en na het kamp kan je altijd terecht bij de leiding van de afdeling waarin je zoon of
dochter zit of bij de groepsleiding. De contactgegevens van de afdelingsleiding vind je op
onze site (www.chirokoka.be) onder het tabblad “Contactpersonen”. De groepsleiding
kan je bereiken via mail of door te bellen:
E-mailadres: Groepsleiding@chirokoka.be
Telefoon: 0498/30.29.14 (Maarten), 0475/42.36.57 (Jasper),
0487/89.95.71 (Sarah), 0483/63.48.68 (Emma)
Tijdens het kamp
Tijdens het kamp is de leiding niet altijd vlot bereikbaar. We zijn op dat moment druk
bezig met spelen en plezier maken. In dringende gevallen kan je wel onze volwassen
begeleiders contacteren, deze zijn ook aanwezig op het kamp. Dit kan bijvoorbeeld om
ons en uw zoon/dochter op de hoogte te brengen van een belangrijke situatie bij het
thuisfront.
In het geval van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19-besmetting bij iemand
waarmee de deelnemer in nauw contact is geweest vragen we ook uitdrukkelijk om ons
te contacteren. Zo kunnen we de situatie op dat moment evalueren en een juiste
beslissing nemen.
Contactgegevens volwassen begeleiders:
Gwenny: 0485 72 00 01
Hans: 0485 95 23 40
Bart: 0498 04 96 61
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VEELGESTELDE VRAGEN
VOOR OUDERS
1. Wat als mijn kind tot de risicogroep behoort?
Bij het invullen van de medische fiche gaf je aan of je zoon of dochter tot een risicogroep
behoort. We contacteren alle ouders die aangaven dat hun kind tot een risicogroep
behoort of dit niet zeker wisten.
Voor sommige van deze risicogroepen volstaat het om als ouder toestemming te geven
dat je kind kan deelnemen aan het aanbod, dat is wanneer er sprake is van een
chronische ziekte die onder controle is met medicatie. We begrijpen wel dat je als ouder
mogelijk twijfels hebt, raadpleeg dan steeds de arts die samen met jou de inschatting
kan maken of het kan en hoe het kan. Voor andere risicogroepen is toestemming van de
arts wel nodig om deel te kunnen nemen. Ga in gesprek met de arts wat de risico’s
kunnen zijn, wat wel of niet kan.
2. Wat moet ik doen als mijn kind symptomen heeft voor het kamp?
Als je zoon of dochter ziek is of was voor het kamp, kan hij of zij niet mee. Hierbij tel je 5
dagen terug. Dit betekent dus als het lid tussen 27 juli en 1 augustus ziektesymptomen
heeft of heeft gehad dat het niet mee op kamp kan (voor aspi en keti 24 juli, voor
miniclub 30 juli). Dit geldt zowel voor symptomen die wijzen op COVID-19, als andere
ziekten. Dit jaar geldt de algemene regel dat er geen zieke deelnemers aanwezig mogen
zijn op het jeugdaanbod. Denk aan symptomen zoals hoesten, keelpijn, verstopte neus,
koorts, diarree, moeilijk ademen etc. Symptomen die veroorzaakt worden door
bijvoorbeeld een allergische reactie of een breuk vormen geen probleem om mee op
kamp te gaan. We vragen wel om ons hiervan op de hoogte te brengen om
misverstanden te vermijden. Onze contactgegevens zijn opgelijst onder het deeltje
“Contactpersonen” van deze bundel. Bij twijfel mag je ons altijd contacteren.
3. Wat bij een coronabesmetting binnen de gezinsbubbel voor of tijdens het kamp?
We willen nogmaals benadrukken dat we vertrouwen op de ouders van onze leden om
geen zieke leden mee te sturen. Dit is een grote verantwoordelijkheid met belangrijke
gevolgen. Wie een COVID-19 besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft
(ouder, broer, zus, ...) mag 14 dagen gerekend vanaf het laatste contact met de
coronapatiënt niet deelnemen aan activiteiten. Als er een (mogelijke) coronabesmetting
wordt vastgesteld bij iemand van de gezinsbubbel tijdens het kamp, is het nodig om ons
meteen te contacteren.
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Als iemand binnen de gezinsbubbel ziek is of was, maar geen corona had, mag het lid
mee als het zelf niet ziek is of was. Ook als iemand anders waarmee het lid in nauw
contact is geweest voor het kamp (mogelijk) besmet is met corona, is het nodig om ons
te contacteren.
4. Wat na afloop van het kamp?
Als we terugkomen van het kamp volstaat het dat u uw zoon of dochter en hun bagage
gewoon wast met water een zeep. Het is na het kamp aan te raden om voldoende rust in
te plannen. Dat zullen wij op kamp ook doen. Wees na het kamp alert voor mogelijke
symptomen en contacteer ons indien nodig. Vermijd in de week na het kamp
risicogroepen.
5. Waar moet ik als ouder op letten als ik mijn kind of zijn bagage breng?
Bekijk op voorhand goed wanneer je zoon of dochter of hun bagage verwacht wordt. Er
zijn namelijk specifieke uren per bubbel voor het binnenbrengen van de bagage en het
vertrek op kamp.
Draag een mondmasker, houd afstand van andere ouders, leiding en leden en
kom met zo weinig mogelijk. We zullen steeds ter plekke aangeven waar je kan wachten
als ouder. Daarnaast volg je de richtlijnen die op dat moment van kracht zijn in de
samenleving.
6. Wat bij ziekte tijdens het kamp?
Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. We voorzien een
quarantaine ruimte op de locatie waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er
vermoeden van besmetting is. We nemen contact op met een huisarts in de buurt van
het kamp of de activiteit. De huisarts zal ons adviseren m.b.t. de te ondernemen
stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder kan gevraagd worden je kind op te halen.
Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen die ziek zijn horen niet thuis op het kamp en
worden dus in quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.
Als ouder zal je steeds op het gepaste moment op de hoogte worden gebracht bij
besmetting op kamp. Dit hebben we opgenomen in onze draaiboeken. Het is dus niet
nodig om ons zelf te contacteren. We vragen ook om gepast om te gaan met de
informatie die we jullie geven. Het is nadelig voor een vlot verloop dat u deze info zelf
verder verspreidt.
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7. Moeten de leden in quarantaine na het kamp?
Neen, dit moet niet. Wanneer er geen besmetting is op kamp is het niet nodig om het lid
na terugkomst af te zonderen. Wel wordt aangeraden om risicogroepen na het kamp te
vermijden en om geen ander jeugdaanbod in dezelfde week te plannen. Afhankelijk van
de situatie zal bij een besmetting op kamp wel quarantaine nodig zijn. Dit zullen we dan
zeker laten weten.
8. Is social distancing van toepassing tijdens het kamp?
Binnen zijn of haar bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De
activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel.
Er wordt gespeeld, gegeten, geslapen, gedanst, … binnen de eigen bubbel en zonder
contact met de andere bubbels.
Binnen de bubbels wordt een onderscheid gemaakt tussen -12 en + 12 jaar met
betrekking tot de intensiteit van het contact. Vanaf +12 jaar is er een hoger
besmettingsgevaar. Daar wordt rekening mee gehouden bij keuze van activiteiten. Ook
in relatie tot externen wordt bij +12 extra aandacht geschonken aan social distancing
en/of gebruik van mondmaskers. Contact met mensen buiten de bubbel wordt
vermeden.
9. Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het kamp?
Binnen de bubbel van je kind is dat niet nodig. Er wordt wel een onderscheid gemaakt
tussen kinderen – 12 en +12. Zo zijn er bepaalde situaties waarbij +12 jarigen (vanaf
rakwi) wel een mondmasker moeten dragen:
•
•

Wanneer je het openbaar vervoer neemt
Wanneer je op drukke plaatsen komt waar je geen afstand kan houden

•
•

Wanneer je contact hebt met externen
Wanneer je eerste hulp krijgt van onze algemene EHBO (iedere bubbel heeft ook
zijn eigen EHBO-voorzieningen)

Ieder lid vanaf rakwi (rakkers, kwiks, tippers, toppers, kerels, tiptiens en aspiranten)
neemt zelf 2 mondmaskers mee, waarvan minstens 1 herbruikbaar. Het mondmasker is
aanwezig in de handbagage bij vertrek en apart verpakt in een hersluitbaar zakje. Het
herbruikbaar masker zal indien nodig gewassen worden op kamp. Ook rakwi die nog
geen 12 jaar zijn nemen twee mondmaskers mee.
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10. Is het wel veilig om mijn kind mee op kamp te laten gaan?
Ja. De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar gekomen. Hier
is goed overlegd met de experten. We nemen heel wat maatregelen om het kamp veilig
te laten verlopen. We zijn ervan overtuigd dat onze leden nood hebben aan een kamp na
de toch wel zware periode. Tijdens het kamp kunnen we de leden de nodige ademruimte
geven en zich volledig laten amuseren.
11. Welke rol kan ik als ouder spelen om de zomer vlot te laten verlopen?
Wees je als ouder vooral bewust van het feit dat deze zomer anders zal zijn dan anders.
Door te kiezen voor bubbels waarin normaal contact mogelijk is proberen we dit voor
jouw kind zo normaal mogelijk te maken. Toch zijn er een aantal zaken die je als ouder
wel best weet en waar je rekening mee houdt zodat de zomer vlot kan verlopen voor jou
en jouw kind:
•

Als kinderen ziek zijn wordt deelname geweigerd of word je als ouder gevraagd je
kind op te halen. Hou rekening met de verantwoordelijkheid om geen zieke leden
mee op kamp te laten vertrekken.

•

Hou je aan de afspraken bij het halen en brengen van je kind of zijn bagage. Vergeet
je mondmasker niet.

•

De virologen raden aan om niet te gaan mixen en te kiezen voor 1 soort aanbod per
week. Probeer daar als ouder bewust mee om te gaan, hoe meer bubbels in 1 week
hoe meer kans dat het virus zich verspreidt.

•

We zijn ieder jaar heel blij met helpende handen bijvoorbeeld bij het inladen van de
camions. Dit jaar zal dit echter niet kunnen.

•

Bekijk met je zoon of dochter al eens hoe het kamp er zal uitzien. Bespreek
eventuele bezorgdheden. Verder in deze bundel vind je ook nog veelgestelde
vragen voor leden en een visuele samenvatting van de maatregelen.
Zo zorgen we er samen voor dat kinderen deze zomer volle bak kunnen spelen, beleven,
creatief zijn, sporten, … met zoveel mogelijk vrijheid binnen de grenzen van wat mag.
12. Hoe wordt dit kamp georganiseerd?
De voorbereidingen voor het kamp starten al in september. Toen we te horen kregen dat
ons kamp kon doorgaan lag het dus ook al volledig klaar. Vorig jaar hebben een
werkgroep opgesteld van leiding ondersteund door onze kookploeg en volwassen
begeleiders. De ervaringen van deze werkgroep en al hun werk zullen niet verloren gaan
en ook dit jaar zullen we meteen aan de slag gaan met de jeugdwerkregels en richtlijnen.
We zijn ervan overtuigd dat het een enorm leuk kamp zal worden!
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VOOR LEDEN
1. Kan ik samen slapen en spelen met mijn vrienden?
Tuurlijk kan dat! Wat zouden we anders doen op kamp? Wat dit jaar niet zal kunnen, zijn
spelletjes met iedereen van de Chiro. We spelen enkel met de vrienden/vriendinnen uit
de eigen bubbel. Mogen we dit jaar even hard ravotten als anders? Dat hangt er een
beetje van af. De meeste spelletjes zullen we gewoon kunnen spelen. Maar spelletjes
waar we elkaar te veel aanraken, zoals ‘dikke Bertha’, ‘Dusseldonkske’ of ‘vleeshoop’
zullen we dit jaar jammer genoeg niet mogen spelen.
2. Kan ik naar mijn broer of zus tijdens het kamp?
Voor deze vraag bestaat geen antwoord dat voor iedereen geldt. We zitten met alle 250
Chiroleden op één groot kampterrein. Je zal je broer of zus dus zeker van op een
afstandje kunnen zien spelen. Maar niet iedereen zal het geluk hebben om in dezelfde
bubbel te zitten als zijn of haar broer of zus.
Tijd om je broer of zus te missen zal er tussen al dat spelen door waarschijnlijk niet zijn.
Maar als je toch even wat heimwee zou hebben, kan je altijd een binnenpostje sturen.
Dat is een briefje dat je kan sturen naar iemand op het kampterrein. Als je echt heel veel
heimwee hebt, kan er altijd, samen met de leiding, afgesproken worden dat je je broer of
zus kan spreken met 1,5m afstand tussen jullie.
3. Welke activiteiten gaan we niet kunnen doen op kamp?
Zoals je al hebt gelezen, zullen we spelletjes waarbij we elkaar veel aanraken dit jaar niet
mogen spelen. Grote spelen of uitstappen die we normaal met heel de Chiro doen, zullen
dit jaar ook niet gaan. Denk dan maar aan bijvoorbeeld familiedag, een trektocht met
heel de Chiro, gemengde leidingwissel, … Als we toch een activiteit zouden doen af het
kampterrein, zorgen we ervoor dat we met niemand anders in contact komen. Ook het
eten zullen we dit jaar in de bubbels moeten doen. Aan tafel zullen dus enkel kinderen of
leiding uit je eigen bubbel zitten. In elke bubbel zitten 2 groepen, je zal wel spelletjes
kunnen spelen met de andere groep uit je bubbel. Goed nieuws: de leiding werkt volop
aan een manier om toch met iedereen rond een kampvuur te kunnen zitten, zonder in
contact te komen met andere bubbels.
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4. Wordt het een leuk kamp?
Uiteraard wordt het een leuk kamp! Hetgeen wat we het liefst doen op kamp: van ’s
ochtends tot ’s avonds spelen met je groep, onnozel doen met de leiding, samen gezellig
babbelen in de tent, … zal zo goed als normaal verlopen. Voor andere activiteiten, zoals
het kampvuur, die niet op de normale manier kunnen verlopen, bedenkt de leiding
leuke, veilige alternatieven.
5. Moet ik bang zijn om mee op kamp te gaan?
Bang zijn op kamp is helemaal niet nodig. De leiding zorgt ervoor dat alle regels strikt
worden nageleefd. Deze regels hebben we niet zelf bedacht. De mensen die aan het
hoofd staan van ons land en veel weten over Corona, hebben deze regels gemaakt. Dat
wil dus zeggen dat de kans klein is dat het virus wordt overgedragen van de ene op de
andere, zolang we ons houden aan die regels. En daarom is het belangrijk dat jullie, de
leden, goed luisteren naar wat mag en wat niet mag. Natuurlijk snappen wij dat dit
allemaal een beetje eng is. Je kan dan ook altijd terecht bij je leiding als je met vragen zit,
als je ergens toch een beetje bang voor bent of nog iets helemaal anders.
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HET CHIROKAMP IN EEN NOTENDOP
We vertrekken binnenkort op kamp, maar hoe zal dat zijn?

Het wordt heel erg leuk!
Het zal wat anders zijn dan
andere jaren, maar je zal er
haast niets van merken.

We vermijden contact
met andere bubbels en
met mensen van buiten
de Chiro. We vertrekken
bijvoorbeeld apart op
kamp per bubbel. Als
afstand niet lukt dragen
we vanaf rakwi een
mondmasker.

We verdelen ons kamp
in bubbels. Je zit samen
met je vrienden en
vriendinnen van je
afdeling. Binnen de
bubbel moet je geen
afstand houden. We
kunnen dus samen
spelen, eten en slapen.

We wassen regelmatig
onze handen.

Iedere bubbel heeft
zijn eigen materiaal.
Materiaal dat we
toch moeten delen
wordt steeds gekuist.
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We eten samen met alle jongens
of alle meisjes in een enorm grote
reftertent. De tent wordt in drie
gesplitst zodat iedere bubbel zijn
eigen plaatsje heeft. De
kookploeg voorziet zoals ieder
jaar een overheerlijk menu.

AFTELKALENDER KAMP

24

25

