
Chirokamp 2020 in coronatijd 

 

Beste ouder(s), leden 

 

Zoals u wellicht wel weet werd er op vrijdag 22 mei beslist dat zomerkampen mogen doorgaan 

mits het nemen van een heleboel voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen zijn genomen na 

de beraadslagingen van de veiligheidsraad. Indien er veranderingen worden doorgevoerd 

door de veiligheidsraad, zullen wij ook onze maatregelen hieraan aanpassen. 

Na deze genomen beslissing zaten wij meteen samen met de voltallige leidersploeg (digitaal) 

om een plan uit te werken hoe we het kamp toch veilig kunnen laten doorgaan. 

De grootste maatregel is dat zomerkampen enkel mogelijk zijn in bubbels van 50 personen. 

Concreet wil dit zeggen dat je met meerdere bubbels op kamp mogen, MAAR deze bubbels 

mogen niet in contact komen met elkaar.  

Ons kamp zal er als volgt uitzien: 

▪ Wij hebben besloten om met 2 bubbels op kamp te gaan. Jammer genoeg wil dit 

zeggen dat we maar met een beperkt aantal leden op kamp kunnen. Met spijt in het 

hart hebben wij dan ook besloten dat de Tjoepkes (1ste-2de leerjaar) & de Speelcub 

(3de-4de leerjaar) dit jaar niet kunnen meegaan.  

 

▪ De eerste bubbel bestaat uit de Rakwi’s (5de-6de leerjaar) en de Tito’s (1ste-2de 

middelbaar). De tweede bubbel bestaat uit de Keti’s (3de-4de middelbaar) en onze 

Aspi’s (5de-6de middelbaar). Per bubbel is het aantal inschrijvingen beperkt tot 50. Dat 

wil zeggen dat we in totaal maximum 100 leden kunnen meenemen. 

 

Waarom deze keuze? 

Als we iedereen laten meegaan is dit voor niemand haalbaar. De locatie, 

gebouwuitrusting, materiaal, … is hier niet geschikt voor. We werken nu met 2 bubbels 

omdat het gebouw perfect kan ingedeeld worden in 2 aparte blokken. Op deze manier 

heeft iedere bubbel zijn eigen keuken, eetzaal, sanitair en slapen ze ook samen (eerste 

bubbel slaapt binnen, 2de bubbel slaapt in extra tenten). Wij willen dan ook nog eens 

benadrukken dat deze 2 bubbels zo niet met elkaar in contact komen. Het opstaan, 

wassen, eten,… zal allemaal gebeuren in 2 shiften. 

 

Omdat ook de Tjoepkes en de Speelclub ons nauw aan het hart liggen, willen we met 

hen ook het jaar mooi afsluiten. We zijn nog volop aan het kijken om eventueel een 

aantal dagen activiteiten in de loop van juli of augustus aan hen te geven in de Chiro, 

weliswaar zonder overnachting. Meer info hierover volgt zo snel mogelijk. 

 

 

 

 



Hoe zorgen wij concreet voor de veiligheid van onze leden? 

 

▪ Zoals eerder vermeld worden de bubbels strikt gescheiden. De gebouwen worden 

opgesplitst in 2 delen. Iedere bubbel heeft zijn eigen deel met eetzaal, keuken en 

sanitair.  

 

▪ De aankoop van materiaal zal in tweevoud gebeuren zodat iedere bubbel zijn eigen 

materiaal heeft.  

 

▪ De +12 leden zijn verplicht om toch zeker een aantal mondmaskers mee te nemen. 

Wij weten zelf nog niet welke middelen wij moeten aankopen of zullen krijgen van 

Chiro Nationaal. Deze mondmaskers zijn verplicht voor de +12 leden bij bijvoorbeeld 

vertrek met de trein (zie volgend puntje). Op het kampterrein zelf moet er door de 

leden geen mondmasker gedragen worden. 

 

▪ Aangezien we de kampplaats maar heel beperkt zullen verlaten, hebben we besloten 

om niet met de fiets op kamp te gaan.  

o Onze tweede bubbel (Keti’s & Aspi’s) vertrekken op 1 juli in de voormiddag met 

de trein. 

o Een deel van de eerste bubbel (Tito’s) vertrekken op 1 juli in de namiddag met 

de trein. 

o Het andere deel van deze bubbel (Rakwi’s: -12) vertrekken op 4 juli in de 

voormiddag met de trein. 

De concrete uren zal u later terugvinden in ons kampboekje. Op dag van vertrek 

moeten dus de Tito’s, Keti’s en Aspi’s een mondmasker aanhebben voor op de trein. 

Alle leden zullen opgehaald moeten worden op 11 juli. Ieder moment dat een ouder 

in contact komt met de Chiro, vragen wij ook om een mondmasker te dragen 

(bagagemoment, vertrek, afhaal kind). 

Bij het bagagemoment en op 11 juli zullen we met 2 verschillende kanten werken om 

ook daar de bubbels te behouden.  

▪ Wij passen onze activiteiten aan om zoveel mogelijk de social distance van 1,5 meter 

in de bubbel toch te respecteren. Zo zullen er geen spelletjes zijn zoals vleeshoop, 

dikke berta,… Activiteiten buiten de kampplaats (dagtocht, 2daagse,…) zullen ook niet 

doorgaan omdat we het contact met externen willen vermijden.  

 

▪ Het is zo dat de Tjoepkes- en Speelclubleiding wel degelijk meegaan om extra 

ondersteuning te bieden. Zij helpen ons mee om alles in goede banen te leiden, de 

voorzorgsmaatregelen nauw op te volgen en alles voldoende te ontsmetten. 

 

 

 

 

 



Extra informatie? 

Wij zijn volop bezig met alles voor te bereiden. Uiteraard staan ook de examens voor de deur, 

maar wij willen alle informatie zo snel mogelijk communiceren naar jullie toe. Zo maken wij 

opnieuw een kampboekje met alle details over het kamp. Dit zal in de loop van de eerste week 

van juni online beschikbaar zijn.   

Een infoavond kan dit jaar niet doorgaan zoals anders, maar ook daar hebben wij een 

oplossing voor. Begin juni zal de hoofdleiding een video-opname maken waar wij alles nog 

eens concreet uitleggen. U kan deze opname dan van thuis uit bekijken. Heeft u toch nog een 

vraag, dan mag u dit zeker laten weten! 

Chiro Nationaal organiseert ook online infomomenten voor de leiding. Dit volgen wij op de 

voet op.  

 

Inschrijvingen 

Wij vragen geen medisch attest waarbij de dokter verklaart dat uw kind gezond is. We rekenen 

hierbij op de eerlijkheid van de ouders. Is uw kind ziek geweest, in contact gekomen met 

Covid-19 of vertoont het symptomen, dan vragen wij u om uw kind niet te laten meegaan op 

Chirokamp. 

Wilt u uw kind inschrijven voor het kamp, hieronder vindt u hoe dat kan. 

De kostprijs voor het Chirokamp bedraagt: 

▪ Rakwi’s (4-11/07)  130 EURO 

▪ Tito/Keti/aspi (1-11/07) 150 EURO 

 

Dit bedrag overschrijven naar: BE72 8002 1762 3016 

Indien u deze stap hebt uitgevoerd, stuurt u een bericht naar leiding Guillaume Drappier 

(+32 497 32 22 45) en vermeld u de NAAM van uw kind met de AFDELING. Nadat we het geld 

hebben ontvangen, krijgt u een bevestiging van inschrijving. Inschrijven kan tot en met 22 

juni. 

 

Wij hopen dat we jullie op deze manier al de eerste nodige informatie hebben bezorgd. Indien 

jullie nog met vragen zitten, aarzel niet om de hoofdleiding aan te spreken.  

Wij hebben in onze ogen in communicatie met de voltallige leidersploeg de juiste beslissing 

genomen en hopen dat jullie hier begrip voor hebben! 

 

De hoofdleiding van Chiro Ruien 

 

Maxime +32 471 07 25 45 

Torben +32 468 35 94 08 

Silke +32 470 51 39 94 


