
 

Beste ouders, 

Jawel, ons Chirokamp mag doorgaan! Daar zijn de leiding, de leden en de VB’s erg blij mee!  
Wij hebben de afgelopen dagen met het hele Rijmenamse Chiroteam van de jongens en de meisjes gezocht 
naar de beste en veiligste oplossing voor het aanbieden van een fantastisch CHIRO kamp.  
Het is een puzzel geweest, waarbij wij met zoveel mogelijk aspecten hebben proberen rekening te houden. 

Onze twee grootste prioriteiten waren:  
1. Zien dat het kamp veilig en volgens de coronamaatregelen kan verlopen.  

2. Dat alle leden een kamp aangeboden krijgen waar ze zich ten volle in kunnen uitleven.  

JONGENS 

Speelclub – Ribbels en Rakkers  

Zij zullen in één bubbel op kamp gaan met hun leiding van dinsdag 14/07 tot en met zaterdag 18/07. Ze 
zullen een kamp vol geweldige activiteiten hebben op verplaatsing.  

De toppers, Kerels en aspiranten vormen een tweede bubbel samen met de leiding. 

Toppers: Vertrekken op zaterdag 18/7 met de trein naar het kampterrein. Verdere info volgt later. 

Kerels en aspiranten vertrekken op vrijdag 17/7 met de fiets naar het kampterrein. Ze gaan twee dagen 
onderweg zijn en ze overnachten in Gent 

Kinderen afzetten en ophalen en bagage binnenbrengen gebeuren als volgt: 

- De 3 oudste groepen zullen met de trein, fiets of een stuk te voet naar de kampplaats gaan. De bagage zal 
naar het kampterrein gebracht worden.  

- De drie jongste groepen, zullen (hoogst waarschijnlijk) met de bus naar de kampplaats vertrekken. Ze 
zullen hoogst waarschijnlijk ook met de bus terug naar huis komen. Hier volgt later nog meer informatie over.  

MEISJES  

De Biekes, Sloebers en Kwiks  

Zullen in één bubbel op kamp gaan met hun leiding van vrijdag 24 Juli tot en met dinsdag 28 juli. Ze zullen 
een kamp van 5 FANTASTISCHE dagen hebben op verplaatsing.   

De Tippers, Tip 10’s en Aspiranten  

Zij gaan in één bubbel op kamp met hun leiding van 24 Juli tot zondag 02 augustus. De eerste dagen gaan ze 
kamperen in het prachtige Rijmenam en voorzien de leidsters een aanbod van geweldige activiteiten. 
Vandaaruit vertrekken ze te voet en een stuk met de trein naar de kampplaats. Daar zullen ze van 28 juli tot 
02 augustus verder ondergedompeld worden in een formidabel kampaanbod.  

   Kinderen afzetten en ophalen en bagage binnenbrengen gebeuren als volgt: 

- De 3 oudste groepen zullen met de trein, fiets of een stuk te voet naar de kampplaats gaan. De bagage zal 
naar het kampterrein gebracht worden.  

- De drie jongste groepen, zullen (hoogst waarschijnlijk) met de bus naar de kampplaats vertrekken. Ze 



zullen hoogst waarschijnlijk ook met de bus terug naar huis komen. Hier volgt later nog meer informatie over.  

Wij willen jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden over het kampverloop met de daarbij horende corona-
maatregelen. Hou de komende weken dus zeker onze Chirosite en facebookpagina in het oog voor de extra 
informatie die jullie richting uitkomt.  

Indien jullie vragen, bedenkingen of zorgen hebben….  
Neem dan gerust contact met ons op, zodat de leiding in alle rust verder kan studeren of stage kan lopen.  

Volwassen begeleider van de jongens: Erwin Vandenwyngaert: 0476/ 76.03.69 
Volwassen begeleidster van de meisjes: Marieke Van de Water: 0497/29.54.14  

Groetjes,  
De leiding 
Erwin en Marieke  

Hier nog belangrijke informatie over het verloop voor, op en na het kamp.  
 

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 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 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 
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. 

 

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!) 
• … 

PRAKTISCHE INFO  

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 heb- ben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is 
bijvoorbeeld niet toegelaten.



 

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. 

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

Vele groetjes,  

De leiding.  
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