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Enkele praktische afspraken

• Wil iedereen zijn micro af zetten? (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 vijf dagen vóór de start van het kamp

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

Mensen uit de risicogroep

• Mensen met immuniteitsproblemen

• 65 plussers

• https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pedi

atrie%20NL%20FINAL.pdf

Risicogroep of ziek?

Mag enkel mee als:

❑ Doktersattest 

❑ Onder controle door medicatie 

https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


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

• In dezelfde week geen twee kampen

• 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?

Max. 50 mensen

Leden, leiding, kookploeg en iedereen anders die mee op kamp 

gaat inbegrepen

Geen totaalmaximum of max aantal bubbels

Bubbels fysiek gescheiden en hebben dus geen contact met elkaar

Binnen de bubbel:

Geen 1,5 m afstand of mondmaskers nodig

Wel regelmatig handen wassen

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 > stappenplan wordt ons nog meegedeeld

➢ Er gaan 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

Zieke leiding/kookploeg moet eveneens naar huis

➢ Reserveleiding is reeds aangesproken en wordt nog verder gezocht

➢ Reservekookploeg is reeds aangesproken en wordt nog verder gezocht

➢ Contact huisarts Lokeren

➢ 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

➢ De leiding gaat extra materiaal uitwisselen met andere jeugdbewegingen

Contactoppervlakken reinigen (met water en zeep volstaat)

Verluchten van ruimtes

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

➢ De kampbaas reinigt de kampplaats voor ons bezoek volgens de leidraad van het 

Centrum voor JeugdToerisme (CJT) en verwijdert deuren zo veel mogelijk.



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 tweedaagse (overnachten buiten de kampplaats mag niet)

Geen externen op het kampterrein



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, knutselkeuze, spelkeuze, …  

➢ 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

Geen contact met risicogroepen gedurende 1 week 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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Lokeren

1. Kampplaats = oude kippenstal 



dreef
Paintball Extra wei

- Zeer ruim terrein (gebouw = 

70m lang)

- Extra wei via boer

- Samen 2,5 ha terrein = 

5 voetbalvelden

• Padje naast het 

gebouw naar straat

- Dreef = doorgang naar 

achterste weide



Inrit dreef rechterkant 

van het huis: alle 

leden, vervoer, auto’s… 

langs daar!

(oprit links is van kampbaas, 

mag ev gebruikt worden door 

kookploeg)

Hillaerestraat 121, Lokeren



Uitgang naar speelterrein 



Achterste weide 

Paintball veld (achterste 

deel van het domein) 

kampgebouw



Naast gebouw

Stukje wei dat we 

eventueel nog kunnen 

gebruiken (staan nu 

diertjes op)



Refter 



sanitair

14 douchekoppen                                                     10 WC’s + 2 mindervalidenWC’s/douche

+ 2 wasbakken



Lokeren

2. Bubbels

Afhankelijk van inschrijvingen

Vermoedelijk 5 bubbels

Kookploeg aparte bubbel of sluit aan bij een bubbel in het gebouw

Iedere bubbel eigen slaapruimte, sanitair, eetruimte, materiaalruimte / 

bergkot, EHBO-materiaal, … Douches worden gedeeld met tussentijdse 

reiniging en opdeling in tijd (shiften)



Lokeren

2. Bubbels

Vermoedelijke bubbels:

➢ kan nog in geschoven worden, afhankelijk van de inschrijvingen

Bubbel 1: sloebers + superspeelclub

Bubbel 2: ribbels + speelclub

Bubbel 3: rakwi’s ( + 2 extra leiding owv grote groep)

Bubbel 4: tito’s + keti’s

Bubbel 5: aspiranten 

Bubbel 6: kookploeg

UPDATE IN KAMPBOEKJE



- 2 bubbels in het gebouw 

- Sloebers 

- Superspeelclub

- Ribbels

- Speelclub

- 3 bubbels buiten

- Rakwi’s

- Tito’s

- Keti’s

- Aspiranten 

- Extra bubbel kookploeg?

KLEUREN

UPDATE IN 

KAMPBOEKJE



speelweide

slaapzalen
refter

slaapzalen

slaapzaal

WC’s

douche

s

Materiaalkot

+ EHBO

Admini-

stratie / 

berging 

keuken

EHBO 

quarantaine keuken

SpeelweideIndeling gebouw:



Lokeren

3. Kampperiode

➢ Sloebers – ribbels 

Begin kamp 15 juli

Einde kamp 20 juli

➢ speelclub – superspeelclub – rakwi’s

Begin kamp 12 juli

Einde kamp 20 juli

➢ Tito’s – keti’s – aspiranten 

Begin kamp 11 juli

Einde kamp 21 juli



Lokeren

3. Kampperiode

Normale kampduur voor de kinderen van de middelbare school:

- Kunnen eigen bubbel mee opstellen en afbreken 

- vertrek en aankomst spreiden



Lokeren

3. Kampperiode

Inkorting van kamp voor de kinderen van de lagere school:

- Opstellen en afbreken moet binnen eigen bubbel gebeuren

- Leden lopen verloren eerste en laatste dag

- Start kamp 12 juli > duidelijke afbakening van de bubbels, bubbel is klaar als 

leden arriveren

- Einde kamp 20 juli > opruimen moet ook in eigen bubbel, bubbels mogen niet 

door mekaar, ook niet op einde van het kamp



Lokeren

4. Kampvervoer (vertrek)

- Alle leden gaan heen met de trein

- Plaatsen worden gereserveerd

- Iedere bubbel aparte trein (2,8 km van station Lokeren tot kampplaats)

- Geen fietsen mee (aspi’s overwegen nog om fiets mee te nemen)

- Geen tweedaagse, weinig gebruik van de fietsen, verre verplaatsingen worden 

afgeraden



Lokeren

4. Kampvervoer (terug)

- 20 juli

- Sloebers, ribbels, speelclub, superspeelclub, rakwi’s worden afgehaald in 

Lokeren

• 18u-18u30: Bubbel 1 – sloebers + superspeelclub

• 19u-19u30: Bubbel 2 – ribbels + speelclub

• 20u-20u30: Bubbel 3 – rakwi’s

- Bubbels worden beurtelings afgehaald (uren komen ook nog in kampboekje)

- Broers en zussen worden samen afgehaald met de eerste bubbel

- Indien mogelijk bagage mee naar huis, zo niet 21 juli met de camion

- 21 juli

- Tito’s, keti’s en aspi’s komen met de trein naar huis

- Uur van aankomst wordt in kampboekje vermeld

UPDATE IN KAMPBOEKJE



Lokeren

5. Bagage

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

• 17u30-18u00: Bubbel 1 - sloebers + superspeelclub

• 18u15-18u45: Bubbel 2 – ribbels + speelclub

• 19u00-19u30: Bubbel 3 – rakwi’s

• 19u45-20u15: Bubbel 4 – tito’s + keti’s

• 20u30-21u00: Bubbel 5 – aspiranten

- Uren worden ook in kampboekje vermeld.

- Bagage moet kleurencode van de bubbel 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.

UPDATE IN KAMPBOEKJE



Lokeren

5. Bagage

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

gebeuren. Deze info komt in het kampboekje



Lokeren

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, geen korting dag later en avond vroeger naar huis

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

➢ Steun gemeente? Hygiënepakket geschonken door Colruyt? …



Lokeren

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 bubbel

- Chiro zorgt voor:

➢ Handalcohol

➢ Handzeep

➢ Reinigingsmateriaal

➢ Voldoende EHBO-materiaal en beschermingsmateriaal



Lokeren

8. Inschrijvingen en betalingen

- Digitale inschrijvingen van 6 juni tot en met 14 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?



Lokeren

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 van 6 tem 14 juni (betaling + medische fiche in orde)

- Kampboekje volgt vanaf 21 juni (nieuwsbrief, website en papier indien gewenst)

- Kampfoto’s zullen eerder beperkt zijn dit jaar, binnen de bubbel kunnen er wel 

voldoende foto’s genomen worden

- Communicatie gedurende het kamp graag via onze veebee’s > contactgegevens 

in bijlage

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

kampmenu hier rekening mee kan gehouden worden

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

de verantwoordelijke leiding of Sabine



Leidingsploeg

Sloebers (1ste leerjaar) 
Hanne Paepen Castelsebaan 60 0474/955502
Valerie Vanlommel Lijsterdreef 14 0474/531351

Rik Verbist Karrekietstraat 25 0471/311700
Thijs Van Hoolst Mezenstraat 8 0471/413604

Ribbels (2de leerjaar)
Lore Paepen Castelsebaan 60 0472/254795
Diederik De Graef Koekoekstraat 105 0477/362136
Djordy Slegers Kropstraat 33 0497/076815
Toon Vanhoof Castelsebaan 85 0472/680740

Speelclub (3de leerjaar)
Eline Van Baelen Feynend 74 0495/852762
Noor Tas Straatburglaan 34 0478/111856
Chiel Michiels Haag 118 0491/925309
Mats Machiels Gestelsesteenweg 29 0495/380327

(2450 Meerhout)

Superspeelclub (4de leerjaar)
Helena Van Opstal Zwanenhof 1 0493/033014
Evert Keersmaekers Karrekietstraat 29 0491/747419
Lowie Stessens Milostraat 4 0472/349525
Thijmen Van Craenendonck Stokt 87 0475/333485



Rakwi’s (5de en 6de leerjaar)
Bo Verwimp Stokt 103 0487/223552
Lieze Moors Haag 22 0495/505942
Ewoud Van Craenendonck Stokt 87 0471/687633
Simon Van Baelen Feynend 74 0492/994774
Tuur Vanhoof Castelsebaan 85 0472/680753
Jorien Ouderits (extra leiding)
Kaat Hooyberghs (extra leiding)

Tito’s (1ste en 2de middelbaar)
Famke Janssen Lijsterdreef 21 0484/222881
Lars Michiels Stokt 1 0495/661050
Lowie Mertens Lijsterdreef 9 0476/057466
Lore Boon Sint Paulusstraat 14 (Retie) 0478/020717

Keti’s (3de en 4de middelbaar)
Celine Vanhoof De Rooy 143 0491/144474
Linde Van Baelen Stokt 33 0477/077975
Corneel Van Wuytswinkel Schoolstraat 87 0472/708044



Aspiranten (5de en 6de middelbaar)
Miet Van Craenendonck Stokt 87 0475/518726
Jinte Michiels Haag 118 0483/479480

Veebee ( = volwassenbegeleid(st)er)
Sabine Vansant Cardijnstraat 17 0498/717017
Koen Renders Kerkebossenstraat 21 0496/592017

Groepsleiding
Lowie Stessens Milostraat 4 0472/349525
Famke Janssen Lijsterdreef 21 0484/222881



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


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

Vraag Antwoord

Is er binnenpost tussen de afdelingen dit 

jaar?

Neen

Mogen leden van de ene afdeling post 

doorgeven aan een broertje of zusje in 

een andere afdeling in een andere bubbel?

Neen, als het echt niet anders kan zal de 

leiding dit 48 uur in quarantaine plaatsen 

alvorens door te geven. Idem pakjes.

Worden ouders na het kamp op de hoogte 

gebracht van een eventuele besmetting in 

hun afdeling / bubbel?

Ja, echter niet wie de persoon is.


