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Enkele praktische afspraken

• Wil iedereen zijn micro afzetten? (mute)

• Via de chat-functie kan iedereen vragen stellen. Deze zullen op het einde 

beantwoord worden. Op het einde kunnen ook nog vragen gesteld worden.

• De presentatie staat ook op onze website: https://chiromillegem.be/kamp

https://chiromillegem.be/kamp


Goed om weten

- Het kamp zal er dit jaar anders uitzien dan we gewoon zijn.

- Maatregelen opgesteld door jeugdsector, in samenspraak met virologen.

- Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we op een veilige 

en verantwoorde manier op kamp kunnen gaan.

- Maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en 

experten, dus we willen deze respecteren.

- Hopelijk respecteren jullie ze samen met ons en dan kunnen we onze leden 

de nodige ademruimte geven die ze verdienen na deze crisis.
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De maatregelen

1.Wie ziek is, mag niet mee op kamp

Ziektesymptomen 3 dagen vóór de start van het kamp

= hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen

-> ook leiding en kookploeg

Wie samenwoont met besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde 

quarantaineperiode.

Risicogroepen

Mogen enkel mee indien:

❑ Onder controle door medicatie 

❑ Ouders het zelf als veilig inschatten

om hun kind mee te sturen



De maatregelen

1.Wie ziek is, mag niet mee op kamp

Ouders zijn verantwoordelijk om hun kind gezond mee te sturen

• In het belang van eigen kinderen en andere kinderen

• Aanbeveling om slechts één jeugdactiviteit te kiezen binnen dezelfde week

• Wees extra streng voor jezelf de week voor het kamp

Wij rekenen op jullie om dit goed mee op te volgen en eerlijk te zijn



De maatregelen

2. Kamp wordt opgedeeld in bubbels

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen

Bubbel?

Als de cijfers het toelaten: bubbels van max. 100 leden (exclusief leiding)

Geen totaalmaximum of max aantal bubbels

Bubbels fysiek gescheiden dus afstand houden tegenover andere bubbels

Binnen de bubbel:

Geen 1,5 m afstand of mondmaskers nodig

Wel regelmatig handen wassen

Ventilatie van alle ruimtes

Spelen met intensief contact vermijden



De maatregelen

2. Kamp wordt opgedeeld in bubbels

Elke bubbel heeft:

Eigen slaapzalen of tenten

Eigen speelruimte

Een speel- en schuilplaats bij regenweer

Eigen eetruimte

Eigen sanitair en wasplaatsen

Eigen materiaal en EHBO-koffer

Gedeelde ruimtes voor eten en sanitair mag mits reinigen tussendoor



De maatregelen

3. Ziek op kamp

Zieke leden moeten naar huis -> noodprocedure van Ambrassade en Chiro Vlaanderen

➢ Er gaan mogelijks meer kinderen naar huis moeten dan andere jaren! 

We toetsen af met stappenplan en arts. Ouders of backup komen kind afhalen.

Ziek? Symptomen als koorts, keelpijn, hoesten, diarree, moeilijk ademen, verstopte neus

Quarantaineruimte = plaats waar leden zich veilig voelen en even kunnen verblijven met 

iemand van de leiding in afwachting tot ze opgehaald worden

Ziekte valt niet onder de Chiroverzekering, enkel ongevallen vallen daaronder. 

Corona = een ziekte en geen ongeval. Leden en leiding zijn bij ziekte wel verzekerd onder 

hun eigen ziekteverzekering (of die van de ouders).



De maatregelen

3. Ziek op kamp

3 dagen symptoomvrij en coronatest door dokter

-> terugkeren mogelijk

Zieke leiding/kookploeg moet eveneens naar huis:

➢ Reserveleiding en reservekookploeg zijn voorzien

➢ Contact huisarts Sleidinge

➢ Kinderarts ziekenhuis Geel (Sabine)



De maatregelen

4. Hygiëne op kamp

Persoonlijke hygiëne

Handen wassen op vaste tijdstippen (voor en na elke activiteitenblok, eten, 

toiletbezoek, terugkomst activiteit buiten kampplaats)

In elleboog hoesten/niezen 

Papieren zakdoekjes gebruiken

➢ Afgesloten vuilbakken in elke bubbel



De maatregelen

4. Hygiëne op kamp

Materiaal: 

- Blijft zoveel mogelijk binnen de bubbels

- Indien materiaal uitgeleend wordt, wordt dit gereinigd (minstens 3u laten liggen)

➢ Extra materiaal werd voorzien, zodat er zo min mogelijk uitgewisseld moet worden.

Contactoppervlakken reinigen (met water en zeep volstaat)

Verluchten van ruimtes

Mondmaskers (vanaf rakwi’s) verplicht indien contact buiten de bubbel noodzakelijk is.



De maatregelen

5. Activiteiten 

Zoveel mogelijk spelen in buitenlucht

Kampterrein verlaten mag indien de maatregelen op dat moment het toelaten 

(aangeraden om zoveel mogelijk op kampplaats te blijven om contact met externen 

te vermijden)

Geen externen op het kampterrein

Tweedaagse mag doorgaan (nieuw)

-> op voorhand locatie vastleggen

-> zo weinig mogelijk contact met externen



De maatregelen

5. Activiteiten 

Spelen met intensief contact vermijden, vooral bij + 12 jarigen

➢ Intensief contact: mond-mond en mond-hand-aanrakingen vb snoepje uit 

kom water halen, …

Massamomenten vermijden 

➢ Bv. familiedag

➢ Zangstonde kan bv. wel mits voldoende afstand tussen de bubbels

Massaspelen binnen de bubbel mogen 

Zorg voor voldoende rust



De maatregelen

6. Na het kamp

Contactlogboek

- Gebruikt voor contact tracing,

- Wordt door de leiding bijgehouden doorheen het kamp

- Bevat info over deelnemers

- Bevat info over contacten met externen of bubbels onderling

- Leiding houdt dit logboek tot 1 maand na het kamp bij
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Sleidinge

1. Kampplaats = Chirolokaal

Lovendonk 8, 9940 Evergem
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Sanitair

3 damestoiletten + 5 herentoiletten en 3 urinoirs           1 mindervalide WC+ douche                 



Sanitair

2x5 douches + 2x5 kraantjes 



Sleidinge

2. Bubbels

Afhankelijk van inschrijvingen en maatregelen die dan gelden

Vermoedelijk 3 bubbels 

- Bubbel jong: Sloebers, Ribbels, Speelclub, Superspeelclub

- Bubbel oud: Rakwi’s, Tito’s, Keti’s en Aspi’s

- Bubbel kookploeg

Iedere bubbel eigen slaapruimte, sanitair, eetruimte, materiaalruimte / 

bergkot, EHBO-materiaal, … Douches worden opgedeeld



Sleidinge

3. Kampperiode

➢ Sloebers – Ribbels 

Begin kamp 15 juli

Einde kamp 21 juli

➢ Speelclub – Superspeelclub – Rakwi’s – Tito’s

Begin kamp 11 juli

Einde kamp 21 juli

➢ Keti’s- Aspi’s

Vertrek kamp 10 juli

Einde kamp 21 juli



Sleidinge

3. Kampperiode

Normale kampduur, maar spreiding in vertrek en aankomst:

- Kunnen eigen bubbel mee opstellen en afbreken 

- Vertrek en aankomst spreiden



Sleidinge

4. Kampvervoer (vertrek)

- 10 juli

- Keti’s en Aspi’s gaan met de fiets in 2 dagen (totaal: 115 km)

- 11 juli

- Alle andere groepen gaan heen met de trein (Speelclub tot Tito’s)

- Plaatsen worden gereserveerd

- Iedere bubbel aparte trein 

(1,5km van station Sleidinge tot kampplaats)

- 15 juli

- Sloebers en Ribbels komen met de trein



Sleidinge

4. Kampvervoer (vertrek)

- Treinuren (heen) 

- Deze komen ook in het kampboekje te staan.

Afdeling Vertrektijd Mol Aankomsttijd 

Sleidinge

Tito’s + Rakwi’s 11/07 om 11:58 14:40

Speelclub + 

Superspeelclub

11/07 om 13:58 16:40

Sloebers + Ribbels 15/07 om 11:58 14:40



Sleidinge

4. Kampvervoer (terug)

- 21 juli

- Om 12u de kampplaats verlaten

- Uur van aankomst wordt in kampboekje vermeld

Afdeling Vertrektijd Sleidinge Aankomsttijd Mol

Jonge bubbel + Aspi’s 11:20 14:02

Rakwi’s – Tito’s - Keti’s 13:20 16:02



Sleidinge

5. Bagage

- Binnenbrengen van bagage moet gebeuren binnen de bubbels op zaterdag 10 juli

• 18u-18u45: Bubbel jong: Sloebers + Ribbels + Speelclub + Superspeelclub

• 19u-19u45: Bubbel oud: Rakwi’s + Tito’s + Keti’s + Aspi’s

- Uren worden ook in kampboekje vermeld.

- Bagage moet kleurencode van de afdeling hebben (kampboekje)

- Bagage wordt zoveel mogelijk gebracht per bubbel. Indien niet mogelijk kan je bij je 

jongste telg ook de bagage van je oudere kinderen meebrengen. 

Deze wordt dan apart gezet bij de juiste afdeling.

- Sowieso vragen we aan de ouders om mondmaskers te dragen.



Sleidinge

5. Bagage

- Afhalen van bagage na het kamp dient ook op verschillende momenten te 

gebeuren. Deze info komt in het kampboekje.



Sleidinge

6. Kampgeld

€ 100 voor eerste lid van het gezin

€ 70 voor tweede, derde, vierde leden van het gezin

€ 70 voor sloebers en ribbels

➢ Geen verhoging van kampgeld

➢ Extra kosten (tent, sanitair, hygiënemateriaal, …) gedragen door Chirokas

➢ Steun gemeente? 

➢ Hygiënepakketen geschonken door de Jeugdraad

➢ Coronasubsidies



Sleidinge

7. Extra meenemen
- Leden vanaf rakwi’s (ook jonger dan 12 jaar) vragen wij om minstens 2 

uitwasbare mondmaskers mee te nemen (verplicht bij contact externen, 

wanneer afstand niet kan gevrijwaard worden, …)

➢ Bubbels met - 12 jarigen en + 12 jarigen moeten regels volgen van + 12 

jarigen (uitzondering leiding bij jonge groepen)

➢ In een zipzakje

➢ Voorzien van naam (zakje + maskers)

- Papieren zakdoeken

- Bagage voorzien van kleurencode van jouw afdeling

- Chiro zorgt voor:

➢ Handalcohol

➢ Handzeep

➢ Reinigingsmateriaal

➢ Voldoende EHBO-materiaal en beschermingsmateriaal



Sleidinge

8. Inschrijvingen en betalingen

- Digitale inschrijvingen van 14 mei tot en met 7 juni!

- Voldoende tijd voor verdeling bubbels, contactlogboek/aanwezigheidslijsten 

opstellen, kampmenu opstellen en bestellingen doen, …

- Digitaal formulier:

➢ Ook aanvinken indien uw kind niet meegaat

➢ Medische fiche  (heel belangrijk, juiste contactgegevens)

➢ Betaling onmiddellijk gebeuren

➢ Kampboekje digitaal of in de brievenbus?



Sleidinge

8. Inschrijvingen

- Formulier op website https://chiromillegem.be/kamp

- Medische fiche niet digitaal owv GDPR

- In brievenbus leiding

- Gele klevertjes niet nodig, kids-ID of paspoort is voldoende. Tegenwoordig 

worden alle gegevens langs die weg opgevraagd.

- Per groep verantwoordelijke > graag in die brievenbus ten laatste 14 juni!

- Contacteer leiding (ook liefst de verantwoordelijke van de groep) bij vragen, 

onduidelijkheden, extra informatie, …

➢ Gegevens leiding in bijlage

➢ Verantwoordelijke per groep staat rood gemarkeerd

https://chiromillegem.be/kamp
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Praktisch 

- Inschrijven tem 7  juni (betaling + medische fiche bij verantwoordelijke in de bus)

- Kampboekje volgt vanaf 8 juni (nieuwsbrief, website en papier indien gewenst)

- Communicatie gedurende het kamp graag via onze veebee’s

-> contactgegevens in bijlage

- Voedingsallergieën graag zo snel mogelijk doorgeven aan Sabine zodat in het 

kampmenu hiermee rekening kan gehouden worden

- Belangrijke medische informatie ivm uw kind graag op voorhand bespreken met de 

verantwoordelijke leiding of Sabine









http://www.chiromillegem.be/kamp

https://chiro.be/corona

https://ambrassade.be/nl

https://chiro.be/file/medische-steekkaart

http://www.chiromillegem.be/kamp
https://chiro.be/corona
https://ambrassade.be/nl
https://chiro.be/file/medische-steekkaart


POST

Chiro Millegem

Naam van uw oogappel

Afdeling (vb. Sloebers)

Lovendonk 8
9940 Sleidinge



Tot slot

Hopen wij op een deugddoend kamp !

Anders is niet slechter, het is gewoon anders …

Mits naleving van de richtlijnen kunnen we er weer een onvergetelijk kamp 

van maken!

Wij willen jullie alvast bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking

DANKJEWEL!

leidingsploeg en veebee’s Chiro Millegem
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Vragen
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KAMPPLANNING

15 juli Sloebers & ribbels: vertrek aan station Mol

andere afdelingen: dagtocht/tweedaagse

16 juli Themadag

17 juli Kampfoto’s

18 juli Knutselkeuze

19 juli

20 juli Kampvuur

21 juli Terug naar huis



DAGINDELING

8u00 Opstaan – wassen – aankleden

8u30 Opening – kamptoneeltje

8u45 Ontbijt – diensten

10u00 Voormiddagprogramma

12u15 Middageten – diensten – platte rust

14u00 Namiddagprogramma 1

16u00 Vieruurtje

16u15 Namiddagprogramma 2

18u00 Sluiting – avondeten – diensten

19u30 Zangstonde + avondprogramma

20u30 Slapen Sloebers & Ribbels



WAT MEENEMEN OP KAMP?
 Verkleedkleren (wordt door leiding gecommuniceerd)

 Slaapzak

 Veldbed

 Kussen

 Zaklampje

 (knuffel)

NIET:

• Computerspelletjes

• Elektronische apparaten (bv. elektrische tandenborstel)

• Snoep



WAAR ZORGT DE LEIDING VOOR?

 Een mooie kampplaats

 Leuke spelletjes

 Af en toe een lekker snoepje

 Een gezellig kampvuur

 Ongelofelijk lekker eten!!!

WAAR ZORGT DE KOOKPLOEG VOOR?



Vragen


