
CHIROKAMP 2020
Hamont-Achel, Limburg



Wanneer?       

De data blijven dus hetzelfde zoals normaal en dit betekent dat IEDEREEN TEGELIJK 

MEE KAN OP KAMP (jippie ) 

We verdelen ons kampterrein in 3 bubbels:

BUBBEL 1: Prutskes en Rakwi 

BUBBEL 2: Tito en Keti

BUBBEL 3: Speelclub en Aspi 

Elke bubbel krijgt zijn eigen afgebakend terrein, eigen toiletten en eigen tenten.

OPGELET: de bubbels kunnen misschien nog veranderen. Mocht het zijn dat de bubbels nog veranderen, dan 

laten wij jullie dit tijdig weten. Zo geven we kinderen die toch nog mee willen op kamp, ook nog een kans.

Maar voorlopig staat het zo vast. 

Prutskes: 3-9 augustus

Speelclub, Rakwi, Tito, Keti: 3-13 augustus

Aspi: 1-13 augustus



HET VERVOER 

Dit jaar gaan wij niet me de bus. Het is de bedoeling dat de kinderen worden 
afgezet en worden opgehaald op ons terrein. Dit gaat gebeuren in shiften. 

3 AUGUSTUS

12 uur: BUBBEL 1
14 uur: BUBBEL 2 
16 uur: BUBBEL 3 

De aspi’s rijden op 1 augustus mee met de leiding naar het kampterrein.

Het is de bedoeling dat je er zeker bent op dat uur, kom aub niet te vroeg 
(desnoods kan je nog eens een wandeling maken in de buurt). Zo kunnen wij er 
zeker voor zorgen dat we het ontvangst goed regelen zonder dat de bubbels met 
elkaar in contact komen. 

Als je kinderen hebt in verschillende bubbels dan breng je ze allemaal samen op 
het uur van de LAATSTE bubbel waar een van je kinderen in zit. 



Voor het terugkeren telt hetzelfde principe. De kinderen moeten worden afgehaald 
op volgende uren: 

13 AUGUSTUS

11 uur: BUBBEL 1
12 uur: BUBBEL 2 
13 uur: BUBBEL 3 

De prutskes worden 9 augustus om 11 uur opgehaald.
De aspi’s rijden mee terug met de leiding op 13 augustus in de late namiddag.

Kom ook hier niet te vroeg en ook zeker niet veel te laat! Voor het afhalen rekenen 
wij maar een uurtje. Wij zorgen ervoor dat alles op tijd klaar staat.

Als je kinderen in verschillende bubbels hebt, telt hier het omgekeerde: je haalt je 
kinderen af op het uur van de EERSTE bubbel waar een van je kinderen in zit.



INSCHRIJVEN

Wij rekenen er alvast op dat jullie kinderen mee gaan op kamp, maar toch moeten ze 
nog officieel worden ingeschreven. De officiële inschrijvingen gaan van start op 
woensdag 10 juni. Jullie krijgen de link die dag via mail. 

HEEL belangrijk dit kamp is de medische fiche. Deze moeten jullie verplicht invullen, 
anders kunnen we uw kind helaas niet meenemen op kamp. 

De link van de medische fiche zal bij de link van de inschrijving zitten. Deze mogen 
jullie invullen en bezorgen in de brievenbus van leidster Soetkin (dit is heel dicht bij 
de chiro). Haar adres bezorgen we jullie nog.

Geen zorgen, al deze informatie krijgen jullie nog eens op 10 juni 

Ook het inschrijvingsgeld blijft hetzelfde:
Prutskes: €90 
Speelclub, Rakwi, Tito, Keti: €140
Aspi: €150



Wat mee te brengen? 

Natuurlijk moeten wij voor de nodige maatregelen zorgen gedurende ons hele 

kamp. Wij zorgen zelf voor heel veel zaken en kopen ook veel dingen zelf aan. 

Toch moeten de kinderen zelf ook een aantal zaken zeker meebrengen op kamp:

- 2 mondmaskers

- Handgel

- Thermometer (we meten regelmatig de temperaturen van de kinderen)

- Keukenhanddoek

- Drinkbus 

Vergeet zeker niet op alles de naam te noteren.



Oei, er is iemand ziek op kamp!

VOOR VERTREK
Als je 5 dagen op voorhand ziek bent, kan je NIET mee op kamp. Wij vertrouwen erop 
dat jullie als ouder hier eerlijk in zijn. Enkel zo kunnen wij de veiligheid van iedereen 
garanderen bij het begin van ons kamp. 

TIJDENS HET KAMP 
Als er iemand ziek wordt tijdens het kamp dan plaatsen we die over naar de 
quarantainetent, afgezonderd van de andere kinderen. We bellen dan de ouders zodat 
zij hun kind zo snel mogelijk kunnen komen ophalen.

Aangezien alles op voorhand betaald en voorbereid is, kunnen wij géén terugbetaling 
van het inschrijvingsgeld doen als er iemand ziek wordt en dus weg moet van het 
kampterrein. Als je kind ziek wordt vóór het kamp begint, is dit wel nog mogelijk.

Dit komt grotendeels omdat wij geen kasactiviteit hebben mogen doen voor kamp 
door de coronacrisis. Ook moeten wij meer tenten huren en essentiële dingen 
aankopen om de veiligheid te garanderen.

Wij hopen hierbij op jullie begrip.



Activiteiten

Er worden enkel activiteiten per afdeling (of per bubbel) gedaan. Er gaat geen 

enkel contactmoment zijn tussen de verschillende bubbels. 

We mogen NIET op tweedaagse/driedaagse, hoe jammer dit ook is.. 

Dagtochten en bosspelen mogen wel nog. Met de juiste maatregelen natuurlijk.



We hebben een volledig kampplan opgesteld waar heel duidelijk instaat wat er 
allemaal kan en wat er allemaal niet kan. We houden het veilig voor iedereen. 

We hopen op een fan-tas-tisch kamp en we kunnen niet wachten met aan de 
voorbereidingen te beginnen. Jammer genoeg hebben wij eerst nog examens  maar 
daarna vliegen we er helemaal in! 

Natuurlijk snappen wij het zeker als jullie nog met vragen zitten, en daarom moeten 
jullie zeker niet twijfelen om deze aan ons te stellen. Een kleine of een grote vraag, 
wij kunnen ze allemaal beantwoorden. 

Stuur gerust een mailtje naar: britjeraman@hotmail.com en wij proberen zo snel 
mogelijk te antwoorden 

Wij hebben er super veel zin in!!

mailto:britjeraman@hotmail.com

