DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR!
Dag ouders & leden
Ondanks het positieve nieuws, dat we op kamp mogen, zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we
gewoon zijn. Maar daarom niet minder leuk! Het wordt een bijzonder kamp om nooit meer te vergeten!

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.

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. Voorbeelden hiervan zijn: Chronische
longaandoeningen,
hartaandoeningen
of
andere
chronische
aandoeningen.
Ook
immuunstoornissen en diabetes behoren tot de risicogroepen. Behoort je kind tot een van die
risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een arts nodig om mee op kamp te
mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen. Indien u nog verdere vragen heeft
wat betreft “risicogroepen” contacteer dan één van de groepsleidsters.
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op uw eerlijkheid om dit goed
op te volgen. 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.

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 beschik- baar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen. Indien u
kind vroegtijdig het kamp moet verlaten valt een eventuele terugbetaling te bespreken met de
groepsleiding. In geval van besmetting zullen wij vooropgestelde procedures volgen. De kans
bestaat dus dat het kamp geannuleerd wordt voor uw kind

3. Op kamp in contactbubbels
We delen onze Chirogroep op in ... bubbels. 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.
Zo zullen onze bubbels eruitzien:

Bubbel 1: Pinkels, Speelclub en Kwikken
Bubbel 2: Tippers en Tip-10’s, Aspiranten
Bubbel 3: Kookploeg
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 geen direct contact met elkaar kunnen
hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is
bijvoorbeeld niet toegelaten. Ook kunnen wij het doorgeven van veldbed of ander materiaal van broer
op zus tijdens de wisseldag niet toelaten. Houdt hier aub rekening mee, bij het maken van de valies

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:
•

Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!);

•

Eventueel handgel / handzeep;

•

Extra warme kleren + regenjas (want buiten spelen = bye bye virus!).

• Vergeet eigen drinkfles bord en bestek niet
Voor +12-jarigen:
•

10 x Mondmasker(s): nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel
bv. openbaar vervoer

ALGEMEEN PRAKTISCHE INFO

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.
Kinderen afzetten, ophalen en bagage binnenbrengen gebeuren als volgt:

Bagage binnenbrengen per bubbel:
Bubbel 1 → 17 en 18 juli (11:00u – 19:00u)
Bubbel 2 → 19 juli (11:00u – 19:00u)
Je zal wegwijzers zien hangen waar de bagage kan worden achtergelaten.
Gelieve je aan deze tijdstippen te houden. Zo kan het binnenbrengen van de bagage op
een georganiseerde manier verlopen. Ook als je twee kinderen hebt in verschillende
bubbels dien je je aan deze maatregel te houden. Dit is in functie van het in- en uitladen
van de camion noodzakelijk.

Afzetten en ophalen van de kinderen:
• Vertrek:
21 juli vertrekt iedereen samen op kamp. Ook Tip-10’s en Aspiranten zullen dit jaar de
fiets inruilen voor een busrit vanwege de corona-maatregelen.
Bubbel 1: 21 juli ➔ vertrek aan de Nieuwstraat 11-13. ➔ verzamelen 10:30u ➔ vertrek
11:15u
Bubbel 2: 21 juli ➔ vertrek aan sporthal ➔ verzamelen 10:30u ➔ vertrek 11:15u
Alle leden vertrekken in uniform. De leden ouder dan 12 jaar en ouders moeten ook een
mondmasker dragen wanneer ze toekomen op de verzamelplaats.
We vragen ook om een lunchpakket mee te geven in de rugzak.
• Terugkomst:
31 juli keert iedereen rond 14u samen terug richting Stekene.
Bubbel 1: 31 juli ➔ aankomst ± 16:00u Nieuwstraat 11-13
Bubbel 2: 31 juli ➔ aankomst ± 16:00u Parking Tack
(Ouders wachten aan de sporthal!)

OPGELET:
Chiro Sint-Agnes staat onder andere voor: “SAMEN UIT, SAMEN THUIS!”. Daarom zal
bubbel 1 na aankomst zich verplaatsen richting de sporthal (Groot veld naast de Meet).
Daar zullen alle vier de bubbels aparte cirkels maken. Vervolgens zal het afscheidslied
samen gezongen worden. Pas daarna kunnen jullie, je kleine/grote spruit in de “armen”
nemen. Gelieve als ouders ook zeker de sociale afstand van andere ouders te bewaren,
dit omdat dat samentroepen op openbare plaatsen nog steeds verboden is.

SPECIFIEKE BIVAK INFO

Bezoekdag, tweedaagse en doortocht
Aangezien wij gehouden zijn aan de bubbelwerking, moeten wij helaas meedelen dat er
dit jaar geen bezoekdag zal plaatsvinden. Neem dus bij vertrek afscheid met een dikke
knuffel want dit jaar zal je je kind 10 dagen moeten missen!
Daarnaast is het de bedoeling dat we enkel overnachten op de kampplaats. Het is dus
niet toegelaten om bijvoorbeeld een tweedaagse of een doortocht te doen. Niet getreurd,
wij doen ons uiterste best om deze dagen op te vullen met andere leuke dingen!

Aankomst Pinkels
De pinkels komen zoals elk jaar later toe. Zij kunnen zonder probleem aansluiten bij
bubbel 1. Hoe dat vertrek gaat verlopen, zal gecommuniceerd worden door onze
pinkelleiding.

Hoe ziet een dag op bivak er uit?
Bubbelwerking
De indeling van de bubbels konden jullie eerder reeds lezen. Om duidelijk te maken dat
alle bubbels gescheiden moeten blijven van elkaar zullen we gebruik maken van
kleurencodes etc. Daarnaast zullen we pictogrammen aanbrengen op het terrein. Op
deze manier kunnen we met eenrichtingsverkeer werken etc. De hoofleiding gaat
binnenkort een bezoek brengen aan de kampplaats om dit op vooraf tot in de puntjes uit
te werken.
Hygiëne
In de loop van de dag zullen er veel momenten zijn waarbij de leden hun handen wassen
en ontsmetten. Wanneer in het slechtste geval twee personen uit twee verschillende
bubbels in contact komen, moet dit op 1.5m afstand gebeuren. Ook dienen ze verplicht
een mondmasker te dragen. Uiteraard proberen we zo’n situaties te vermijden.
Deze momenten gaan zich niet vaak voordoen, maar als het mogelijk is zouden wij toch
willen vragen om 10 mondmaskers te voorzien voor +12-jarige leden. De chiro zelf
voorziet een reserve stock aan mondmaskers, maar om schaarste te voorkomen
rekenen wij toch op de leden om zelf de nodige mondmaskers mee te nemen.
Eten
De bedoeling is dat we eten op gelijke uren, maar gescheiden per bubbel. Bubbel 1 zal
in de eetzaal binnen eten. Bubbel 2 zal plaatsnemen in de voorziene eettent. Het eten
zal door de kookies gemaakt worden, maar opgediend worden door de leiding van de
bubbel zelf.
Omdat het al een grote klus wordt om de kampplaats volledig te ontsmetten, hebben wij
er voor gekozen om de leden zelf bord, bestek, kom, drinkfles en beker te laten
meenemen. Dat bespaart ons de tijd die we moeten steken in het ontsmetten van het
gemeenschappelijk servies en bestek van de jongens chiro. Zorg dat dit materiaal
duidelijk gelabeld is.

Onze jaarlijkse afwastradities zijn ook gewijzigd. De leden zelf moeten geen handdoeken
meenemen. De Chiro voorziet handdoeken die na elk gebruik afgekookt worden.
Activiteiten
De activiteiten zullen per afdeling verlopen. Er zullen geen spelletjes gespeeld worden
waarbij je dicht bij elkaar in de buurt komt, ondanks dat je in dezelfde bubbel zit. Dagen
zoals groepsdag, bezoekdag, aspidag verdwijnen dit bivak. Het is niet mogelijk om de
bubbelwerking na te leven op deze specifieke dagen.
Terrein
We hebben een extra terrein aangevraagd dichtbij de kampplaats, zodat er meer plaats
is om te spelen. In de buurt van de kampplaats is er ook een speelbos waar we terecht
kunnen. Ook hebben we extra sanitaire voorzieningen aangevraagd. Op die manier
verhinderen we dat bubbels in contact komen.
Slaapplaats
Bubbel 1 (Pinkels, Speelclub en Kwikken) zullen in het gebouw slapen. Bubbel 2
(Tippers, Tip-10’s en Aspiranten) zal in tenten slapen.
Logboek & EHBO
Vanuit Chiro Nationaal is het verplicht om een logboek bij te houden. Dit logboek geeft
ons de mogelijkheid tot contact tracing. Per bubbel hebben wij een verantwoordelijke
aangesteld. Deze verantwoordelijke zal de taak krijgen contacten te registreren.
Daarnaast is er ook een EHBO-verantwoordelijke aangesteld per bubbel.

Post
Geen bezoekdag? We kunnen concluderen dat post een essentieel element zal zijn op
kamp. De postduif zal ons enige contactmiddel zijn met de buitenwereld. Dus stuur je
een graag een kaartje, briefje of een postpakket naar dochterlief? Dat kan zeker!
Aangezien de postbode niet meer dagelijks komt, raden wij aan om op tijd je brieven op
te sturen!

Chiro lokalen Albatros Jongens
Losstraat 2a
2400 Mol
Chiro Sint-Agnes
“Naam van het gelukkige chiromeisje”

Bij vragen of bezorgdheden kan je voor, tijdens en na het kamp contact opnemen met:
o
o
o
o

Heleen Van Duyse 04/ 70 63 43 58
Lise De Clercq 04 / 72 08 17 44
VB Nele Daneel 04 / 76 52 79 00
VB Gwendy Ruymbeek 04 / 79 73 89 98

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!
Hopelijk tot op Bivak!!
Speelse Chirogroet,
De leiding van Chiro Sint-Agnes

